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A.

i

A, in woorden van griekschen oor-
sprong die met a beginnen, geeft
deze letter veelal een negatieven
zin aan het woord, b. v. apodis,
zonder voeten ; acotuledon, geen
zaadlobben bebbende; azokus. ge-
steenten zonder organisclie over-
blijfselen.

A A, ana, bij het schrijven van re-

cepten, beteekent eene herhaling
van hot zelfde gewicht of de zelfde

niaat.

Abactio, wegdrijving, afdrijving;
verb, abigo, ere.

Abbreviatio, abbreviatura, afkorting;
abbreviativus, abbrevians, afkor-
tend; abbreviates, afgekort: bo-
tan, kort, b. v. stylos.

Abdomen, het onderlijf, de buik

;

adj. abdominalis.
Abdommales. Volgens Cuvier een

afdeeling van weekvinnige vis-
schen, welker buikvinnen achter
de borstvjnnen zjjn geplaatst.

Abductio, het afVoeren, de buiten-
waartsehe beweging; abducens,
afVoerend, b. v. rnusculi : verb, ab-
daeo, ere.

Abberratio, de afwijking, afdwa-
ling; verb, aberro, are.

AbioHs, levenloosheid; de onge-
schiktheid tot het leven; abiotus,
111 et geschikt voor het leven.

Aolaviaiio, het spenen der kinde-
..
reii

i
; verb, ablacto, are.

Ablatio, het wegnemen, b. v. van

een lichaatnsdeel ; verb, aufero,
erre.

Ablepliaros, zonder oogleden: ook
een geslacht van hagedisseii, dat
zich door het gemis van vrenk-
brauwen kenmerkt.

Ablepsia, de bJindheid.
Abluentia (remedia), middelen wel-
ke in- en uitvvendig aanwezige
sclierpestoffen wegspoelen ; vloei-
bare zuiverende geneesrnidclelen

;

verb, abluo, ere, afwasschen.
Abnormis, van den regel afwykend,

onregelniatig ; subst. abnor'mitas.
Abolitio, afsehafling, opheffing. ver-

nietiging; verb, aboleo, Sre'.

Abomasum, of —us, de vierde of
lebrnaag, achterpens, der herkau-
wende dieren.

Aborninatio, afsehuw, verfoeiing;
verb. _ abominor, ari; adj. abonii-
nabilis.

Aborsio, aborsus, abortio, abortus,
ontijdige bevalling, miskraam;
verb, abortio, ire ; abortiva (reme-
dia) vruchtafdrijvende middelen:
bot. partes a. onvolkornen ontwik-
kelde deelen.

Abrachius, zonder armen.
Abranchiate,, dieren zonder kieuwen,

die door de huidoppervlakte of
door inwendigeholten ademhalen,
zooals de bloedzuiger, de aard-
worm, enz.

Abranchius, abranclius, zonder kieu-
wen.



AISEASIO — ACCOMMODATIO.

Abra&io, afschilfering, afkrabbiiig,

afsckering, ontvelling; verb, abra-

do, ere; abrasa loea, afgewrevene

(ontvelde) plaatsen der huicl.

Abrupiio, het afrukken, afbrefeen;

abruptus. afgebroken, afgerakt;

abrupte prnnatns, bot. afgebroken

of parig gevind; verb, abrumpo,

ere.

Abscessus, een ettergezwel, verzwi-
ring, etterhaard; abseessio.de

forming van een a.: verb, ahg-

ccdo, ere. zieh afzetten, in etternig

overgaan. .

Abscisio, abscissio, bet afenyjden;

verb, abseido, ere, en abscmdo, ere.

Absorptio, de opslorping; absorben-

tia (remedia), opslorpcnde, zuur-

brekende middelen ; verb, absor-

beo, ere.

Abstersio, zuivering, mtwasscmng;
abstergentia (remedia) zuivermgs-

middelen; verb, absterge, ere.

Abstinmtia, onthonding; verb, ab-

Abstradio, aftrekking, afzondering,

verstrooidheid; abstractor], hefc

afgetrokkene, afgeleicle (b. v. een

begrip) ; abstracticius, affcrekbaar

;

verb, abstraho, ere.

Abundcmtia, overvloed; verb, abun-

clo, are.

Acalepliae, de familie der zeenetels

of kwallen.
Accdephelmintlies, kwalacktige mgc-

wandsworraen.
Acalycinus, zonder kelk.

Acampsia, onbuigzaarahcid, strjlncul

der ledematen, gewnchtsverstrj-

ving.
Acaniha, —tbus, de doom; bet

doornvormig uitsfceeksel aan de

wervelen ; diminut. acanthimn

;

adj. acanthodes, — oideus, doorn-

vormig.
Acanthobolus, doorntang, graattang,

splintertang, pincet.

Aeanthodus, een geslacbt van ga-

noide visschen nit bet devomsche

tgdperk.

Acapsius, aeapsus, aeapsularis, zon-

der eapsula.

Acardia, bet ontbreken van het

bart; adj. acardius.

Acariasis, huidziekte veroorzaakt

door een aearus, Fucks.
_

Aearidae, de familie der mnten.

AcarpelLas = aearpus.

Acarpus, onvruchtbaar, by eernge

nieuwere schrijvers over huidziek-

ten; zonder verhooging, enz.

Aearus, dc mijt; A. folliculorum,

de haarkliermijt, de mrjt in de

comedones, Simon; A. reduvuis,

de hondsmijt; A. scabiei = Sar-

coptes homhvis, de sehnrftmijt;

A. siro, de kaasmijt; A. telanus,

de roode boomluis;adj. aearodes,

—oides. mijtaehtig, met eenc mrjt

overeenkomstig; acarina, de mrjt-

achtigedieren.

Aeatharsia, onzuiverheid, onrem-

heid; de nitgcblevene kritische

uitscbeiding; adj. acathartus,

onrein. u
Acaudatus = aeoccygeus, burit.

Acaulis, zonder stengel.

Acceleralio, bespocdiging, versnelde

beweging; accelerator (museums)

urinae, de voortdrijver der urine;

verb, aecelero, are.

Accendo, het aansteken, doen ont-

branden; verb, aeeendo, ere.

Accentus, toonteeken, klemtoon.

Accesdo, —sus, de toetredmg, ver-

meerdering ; de aanval van ziekte;

aceessorius, bijkomend; verb, ac-

cedo, ere.

Accidens,—dentalis, toevallig; verb.

accldo, ere.

Accipitres, roofvogels zooals aren-

den, valken, havikken, enz. die bun

prooi met d.e klauwen aanvatten.

Acclimatisatio, het gewennen aan

een vreemd klimaat.

Accommodatio, opthalmol.de accom-

modatie, het willekeunge vermo-

gen van bet oog, Vvaardoor de

vorm der kristallens door een

eigen, in het oog gelegen spier-

ACCBEMENTUM — ACHEOMATOPSIA.

toestel wordt veranderd : verb.

accoramodo, are.

Accrementum, het aan- of uitgc-

groeide; accretio, het aangroeien

;

verb, aecresco, Sre; adj. aecretns,

aangegroeid.
Accumulatio, de ophooping; verb.

aceumulo, are; adj. accnmnlatus;
ovula a., botan. planteiieitjes zon-

der bepaalde orde op de placenta

zitteude.

Acephcdi, misgeboorten zonder
hoofd.

Acephalia, het gemis van bet hoofd;
aeephalus, zonder hoofd.

Acephaloajstis, een groote blaas-

worm in het hoofd van het foetus

in de plaats van hersenen ; een
geheel foetus zonder hoofd, of een
met een of meer hydatiden ovcr-

eenkomende mola.
Aceplialoijasler, misgeboorte zonder
romp en hoofd._

Acephcdostoma, misgeboorte zonder
hoofd, maar met eene met den
mond overeenkomstige opening.

Acephalotlioraii:, misgeboorte zonder
hoofd en borst.

Acerbus, bitter, wrang, onaangc-
naam ; subst. acerbitas.

Acercus, misgeboorte met gebreken
der lendewervels.

Acerosus, bot. naaldvorniig; folium
a, een naaldvorniig blad.

Acervus, een hoop; diminut. acer-

vnlns, een hoopje; hersengruis.

Acescentia, het vermogen 0111 zuur
te maken, het zuur worden ; verb.
aceseo, ere.

Acetabulum, debeupkom, gewrichts-
holte_; entomol. geledmgsbolte

;

helminthol. zuignapjes.
Acetcdium._ acetal," volgens sommi-
gen azijnaether, volgens anderen
eene verbinding van acthyloxyde
en acetaldebyd.

AcetamidvAn, acetamid, het amid
van azijnzuur.

Acetas, een azijnzuur zout, acetaat.
Acetidinum, acetidine, een glycc-

ride uit boterzuur en glycerine.
Acetimim, acetine, eene heicfere olio

in de rrjpe zaden van do kardi-
naalsmnts, Evonymus europaeus,
welke by verzeeping azijuzuur,
benzoe'zuur enmargarine oplevert.

Acetolata, de enkelvoudige en sa-
mengestelde gedistilleerde plan-
tenazijn, Beral.

A.cetolatura, uittreksels uit azijn,

azijnhoudeude tinciuren, enz.j

Beral.

Acetolea, oplossingen in azijn, Be-
ral.

Acetoh'ca, azijnvcrbindingen, Beral.
Acetololiva, azijnoplossingen, ver-
kregen deels door oplossing, deels

door distillatie. Beral.
Acel.omellia,_ acetomella. azijnhonig,

zure honig, Beral.
Acetonium, acetonine, oplossiDg van
ammoniak in aceton.

Acetonum, aceton (oenylalkohol),
brandige azijngeest; aeetonicum
acidum, acetonzuur, met mieren-
zuurgepaard aceton. Zie: cetonuni.

Acetum, azyn; acetosus, azijnzuur-
achtig (onvolkomen azijnzuur);
aceticus, azijnznurhoudend ; aci-

dum a. het azijnzuur.

Acetylum, —Hum, het aangenomene
organische ractikaal in de oxy-
datieproducten van alkohol en
aether; acetylicum acidum, acety-
lig- of lampezuur.

Ac'henium,_ bot. dopvrueht, een niet
openspringend, vrij hard, eenzadig
vruchtomkleedsel.

Achk/s, een nevelvlek op het hoorn-
vlies van het oog.

Acholia, gebrek aan gal; adj. acho-
lus, aeholieus.

Achor^ —ores (plur.), melkkorst,
hoofdzeer, een_ vochtig hoofduit-
slag, vooral bij kinderen, Schonl.

Achrama == vitiligo alba, Alibert.
Achromasia, kleurloosheid ; cachec-

tiseh voorkomen; adj. achroma-
ticus.

Achromatopsia, het onvermogen der
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oogen oin afzonderlijke kleuren te

onaerscheiden.
Achrous, kleurloos, wankleung;

achroi (homines), menschen met

slechte huidkleur, h. v. chloroti-

schen, cacheetischen, enz.

Achylia, gebrek aan sappen, adj.

achylus.
n

Achybsis, gebrek in de chylusvor-

niing. ,.
. „

Ackymosis, storing, in de vormmg
van den spijsbrij.

Ada, de draad in de hcchtnaalcl;

de hechtnaald zelve.

Acicula, dirnin, van acus, adj. aci-

eularis, naaldvornng; aeiculatus,

met naalden bezet.

Acidaspis, een geslacht van tnlo-

bieten.

Acidificatio, het zuur niakeu, bet

zuiir worden; — oxygeuatio.

Acidimelria, het meten van den

graad van sterkte van zuren.

Aciditas, bet zuur zijn, de zure toe-

stand. . .

Aciditatio, zuurvonmng m de eer-

ste wegen.
Acidosteophyton, een aeidosteopniet,

een spits, splinteng of naaldvor-

rnig beenuitwas.

Acidotheca, entomol. de scheede van

de boor of angel, waarin bet aen-

terlijf van vele insekten em-

digt.

Acididae (aquae), zuuraehtige wa-

teren of bronnen; acidulus, eenigs-

zins zuur. .

Acidum, het zuur; acidus, zuur

Acies, de scberpte, de snede; bot.

kant; acietatus, kantig._

Acinaces, een zwaard; adj
;
acma-

ciformis, bot. sabelvornng, b. v.

folium.

Acinesis, —sia, de onbewegelyk-

beid; onvolkomene verlamming,

verlies van beweging; adj.acine-

tus, aciaeticus.

Acinetatrophia, atropbie uit gebrek

aan beweging.
.

Acinosus. gekorreld, van mmeralen

ACREDO.

sprekcnde, die een struefcunr keb-

ben als een braambes.

Acinus, —um, de bes ; de kern del

bes; een korrel; elk klein kem-
vormig lichaam ; adj. aciniforuiis,

besvormig, druivepitvormig; aci-

nosus, besacbtig, bessen bevat-

tend.

Achtrgia, de operative cbirurgie, de

leer der heelkundigekunstbewer-

kingen; aciurgus, iemand die de

operative cbirurgie uitoefeut.

Acmae, de wratten (ook puisten) in

bet aangezicht.

Acmaea, acme, pathol. het hoogste

stadium der ziekte, het tijdperk

•waarin de ziekte den boogsten

graad heeft bereikt; adj. aemaeos,

rijp, volwassen; acmasticus, strj-

gende tot den boogsten graad.

Acne, vin, huidvin, ontsteking der

smeerkliertjes van de huid: a.

rosacea, rozendrop, in liet gelaat.

Acoccygeus, zonder stuitbeen.

Acolabis, een gewapend pincet (met

twee punten) tot het onderbinclen

van bloedvaten.

Acologia, de leer der gencesmidde-

len; adj. acologus, acologicus.

Acomia, bet ontbreken der haren,

haarloosheid ; adj. aobmns.

Aconitium, aconitine, een alkalo'ide

in de acbnitum.
Aconitum, monnikskap, een plant.

Acor, de seherpte des bloeds; het

zuur in de maag, zure oprisping.

Acoria, niet te verzadigen lust naar

eten en drinken.

Acormus, zonder steel of stem ; ook

tweelingen met een rudimentair

boofd.

Acotyledon, zonder zaadlobben.

Acrixnia, bet ontbreken van den

scbedel; adj. acranicus. _

Acrasia, onvolkomene mengmg (der

sappen); somtijds = dyserasia,

Acratia, zwakte, krachteloosbeid

;

adj. aerates, krachteloos, onver-

mengd.
Acredo, de scberpte.

ACEIA — ADDUCTIO. 5

Acria, (remedia). scherpe middelen
;

acer, seherp.

Acrimonia, de seherpte (der voch-

ten).

Acrirria, acrisia, het ontbreken der

crisis: een hevige ziektetoestand,

die geen zeker oorcleelover den

afloop toelaat; adj. acriticus.

Acroama, eene leei
-- of grondstelling,

voordracht; adj. acroamatieus.

Acrdbale.s, een koorddanser; acro-

batesis, bet dansen op de koord

;

adj. aerobaticus.

Acrocarpus, bot. met de vrucht aan
den top, b. v. musci acrocarpi.

Acroc/iordon, eene wrat, inzonder-

heid voorkoniende aan de oogle-

den, pijn veroorzakende, aan een
steel liangende.

Acrodynia, de rheumatische aan-
doening der zenuwen, Clarus.

Acrogena, bot. eryptogame planten
die aan de toppen groeien,zooals

de boomvarens. Zij onderscheiden

zich das van de thallogene, endo-
gene en exogene planten.

Acroleinum, acroleine, produkt van
de drooge distillatie der glyceri-

den en bet glycerine.

Acromia, —um, boek dersehouder-
bladsgraat, hoogt.e van den schou-
der, schoudertop; adj . acromialis.

Acros, hoog, bovenste, uiteinde.

Acrosaurxis, een fossielreptiel uit het
trias-zandsteen van Znid-Afrika.

Acrotheriasmus, het wegnemen of
afzetten van uiteinden of van
ledematen.

Acrylium ofacronium acidum, acryl-
zuur, gevormd in het aerole'ine
door het opnemen van zuurstof
uit de lucht.

Actinenchima, het gestraalde cel-
weefsel der planten, Hayne.

Actinia, zee-anemoon, een in zee
levende polyp.

Actinolite, een gesteente van de
granietgroep ; het actinoliet.

Actinosleophyton, een gestruald been-
uitwas.

A.ctio, de handeling, werkzaamheid

;

verb, ago, ere.

Aclualis, werkzaam, kraehtig; cau-
terium a., een wezenlijk, kraehtig
brandmiddel, b. y. het gloeiend
ijzer, de brandeylinder, enz.

Acuductor, de bestuurder van de
naalcl.

Acuitio, de versterking van een
geneesmiddel door een andcr.

A.culeus, de_ stekel; adj. aculeatus,

b. v. caulis, bot. met stekels bezet.

Acumen, de punt; adj. aculeatus,

toegespitst: bot. b. v. folium a.,

een gespitst blad.

Acuometrum, de gehoormeter, een
werktuig om de sterkte van het
hoorvermogen te bepalen.

A aipictus. geborduurd

.

A.cupunciura, de naaldsteek, het ste-

ken met naalden; het inbrengen
van zeer dunne lange naalden in

verschillende deelen des lichaams.
Acus, de naald; a. carolinensis, in-

sektenaald ; a. cataractaria, staar-
naald; a. larga, breede naald; a.

sutoria, naainaald ; a. triquetra,

troikar.

Acasis, het booren ; acusticus, het
gehoor betreffende.

Acutenaculum, de naaldhouder, het
bandvatsel eener naald.

Acutus, seherp, spits, b. v. folium;

snel verloopend, b. v. morbi a,

heete koortsen, hevige, zich snel

ontwilikelendeziekten; verb, actio,

ere, scherpen, spitsen.

Acyclia, algemeene stilstand der

vochtmassa, Grossi.

Acyesis, het ontbreken der zwan-
gerschap, onvruchtbaarheid der

vrouw, onvennogen om kincleren

te baren, Vogel.

Adaequatus, b. v. stimulus, in de
pkysiologie = specifiek.

Adarnantius, met diamant overeen-
komstig, zeer hard, duurzaam;
substantia a. dentium, het email
der tanden.

Adductio, het aanvoeren ; adductor,
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het aanvoerende, b. v. musculi

addueentes ofadduc-tores, aanvoe-

rende spieren.

Adeliparia, overinatige vetheid, Ali-

bert.

Adelplda, broedersehap, verbroecle-

ring: bot. het vergroeid zijn der

nieeldraden met elkancler: ad),

adelphius. broederlijk.

Aden, de klier; adj. adenodes, adc-

noi'dcs, adenosus, knerachtig;

adeniformis, kliervormig.

Adenalgia, pjjnlijk khergezwel,

klierpiin.

Adenitis, klierontstekiDg; bij paar-

den, de droes.

Adenodea. adenoidea (corpora of

plasmata), adenoidcn, volgens

Blasius de melanosen ofmelaiio-

nien, daar niet het pigment, maar

de met klicren overeenkomstige

boiiW het karakter er van bepaalt.

Adenoqenesis, de kliervorming.

Adeno'cjraphia, de beschrijvmg der

klieren.

Adenoloaia, de leer van het maak-

sel en de verrichting der klieren.

Adenomalacia, de klierverweekmg.

Adenopharyngitis, ontsteking
_
der

amandelen en der keelkliertjes.

Adenophthulmia, ontsteking derMei-

boorn'sehe kliertjes; adenophthal-

mitis, de hoogste graad dezer ont-

steking.
Adenophyma, een (los, week) kher-

gezwel, Kraus.

Adenosis = adenogenesis, kher-
*

ziekte. scrophelz-ickte.

Adenotomia, ontledmg der klieren.

Adeps, het vet, smeer, ongel; adj.

adiposus.
Adepti, adepten, alchimisten, goud-

inakers.

Adesus, aangevreten; verb, adedo,

ere.

AdJiaesio, het aanhangen, aankle-

ven, vergroeid zijn van liehamen;

verb, adhaereo, ere, vast zitten,

- zich voor eenige zaak verklaren;

adhaerens pupa, entomol. eene

loodrecht met den top afhan-

"•ende pop ; adhaesivus, klevend,

Yastzitteud, b. v. emplastrum a.

een kleefpleister.

Adiantitae, een geslaekt van los-

siele varens uit het steenkool-

tijdperk.

Adlaphoresis, onderdrukking of af-

wezigheid der kuiduitwaseming.

Adiaphorum, het onverschilhge,

reuklooze; volgens somm igen het

vluehtige, reuklooze bestanddeel,

da-t men bij distillatie van wjjn-

steen verkrijgt; adiaphora (plur),

indifferente,' onverschillige zaken.

Adiapliorus, indifferent, onversckil-

lig; subst. adiaphoria,_de ouver-

sehilligheid, stompzinnigheid, on-

gevoeligheid.

Adipinicum acidwn, adipinzuur, ont-

ledingsprodukt der vetten.

Adipocera, walschot, vetwas, lij-

kenvet.
Adipocerite. een vettige stof die

somtjjds in venen wordt gevon-

den, het adipoceriet.

Adiposis, de vetvorming, vetzucht.

Adipsia, het ontbreken van dorst;

adj. adipsus, adipsicns. b. v. reme-

dia adipsica, dorstlessehcnde mid-

delen.

Adjiimentwn, een hulpmiddel, steun.

bij stand; adjutor, de helper, ad-

sistent; adjutorius. adjuvans, on-

, derstennehd, helpend, bevorde-

rend; verb, adjuvo, are.

Adminieidum = adiumentum; en-

tomol., adniinieula : verhevene,

eeni°"ermate gekerfde randen aan

de a'cnterlijfsringen van vele in-

sektepoppen.
Administer, de helper; verb, adrai-

nistro, are, waarnemen, besturen,

verriehten, b. v. operatien.

Adnates, aangegroeid, aangeboren;

verb, adnaseor, ci.

Adolescens, de jongeling; adoles-

eentia, de jongelingsehap, jonge-

lintfsleeftijd; verb, adolesco, ere,

aai'igroeieh, tot eenjongehngop-

ADSCKNCIO — AEQUANIMI8.
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groeien; adultus, de volwassene,

mondige.
Adscensio, —us, het opkhmmen.

opstijgen; verb, adscendo, ere.

Adspectus, aanblik, voorkomen, uit-

zieht, voorteeken ; verb, adspicio,

ere.

Adspergo, strooipocder; het be-

sprenkelen met water; eenregen-

of schouderbad; bij_ het zoomag-
netismns, eene manipulatie waar-

bij de magnetiseur de toppen

zijner vingers naar den te mag-
netiseereii persoon uitstrektcn

sc-budt, op de wijze der strijk-

sters bij het invochten der wasch. I

Adspersio, het besprenkelen, be- I

sproeien, bestrooien ; verb, ad- I

spergo, ere.

Adstringentia (remedia), sauientrek-

kende middelen ; verb, adstringo,

ere; subsl. adstrictio, b. v. alvi,

hardljjvigheid, verstopping van
|

den stoelgang.

Adularia, e'en doorschijnende ver-

scheidenheid van veldspaat. Stuk-

ken adularia die blauw opali-

sceren, worden maansteenen ge-

heeten.
Adulteratio, de vervalschiiig; verb.

adultero, are.

Adulterinus, vervalseht, onderge-
schoven.

Adulterium, de eehtbreuk.
Adultus, zie: adolescens.
Adumbratio, de oppervlakkige be-

schrijving, de sehets, het ont-
werp; verb, adumbro, are.

Aduncus, haakvormig gebogen, ge-
kromd.

Adustio, het aanbranden, branden;
verb, aduro, ere; adurentia (re-

media), brand- of bijtmiddelen.
Adventitius, adventivus, bijkomend,

accessorisch, b. v. tunica vaso-
rum, morbus.

Adversarius, de tegenstander, tegen-
partij, vijand, wederstrever.

Adversus, tegengesteld, naar iets

toe gekeerd, strijdig, ongunstig,

b. v. valetudo ; verb, adverto, ere.

Adynamia, krachteloosheid, zwakte,
onvermogen ; adynamieus, adj'-

natos.
Adynalocomium, adynotidochium.

het invalidenhuis.

Aedoeitis, de ontsteking der ge-
slachtsdeelen.

Aedoeoblennorrhoea, slijmvloed uit

de geslachtsdeelen._

Aedoeorrhaphe, —phia =; episior-

rhaphia.
Aed.oeot.omia, ontleding der ge-

sl achtswerktuigen.
Aegagropilae, —li, de zoogenoemde

haarkogels, haarballen, bij het
paard in de maag, br, het rand
in de pens (de eerste maag der

herkauwende die-ren).

Aegilops, geite-oog, traanfistel, eene

zweer aan de oogleden.
Aegophonia, gcitestem; het eigen-

aardige blatende stemgeluid, dat

men door het ausculteeren bij

borstvliesontsteking, volgens
sommigen, zoude hooren.

Aegrolus, aeger, ziek; aegrotatio,

het ziek worden, het ziek zijn;

aegritudo, het niet wel zijn ; verb.

aegroto, are.

Aeimdus, de wedijveraar, medcstre-
ver; aemulatio, de naijver, de

wedijver, het medestreven; verb.

aemulor, ari.

Aeneus, van metaal, hard; color a.

bronskleur.

Aeolocrene, een bron in het bosch
(windbron, iBolusbron) by Ma-
rienbad.

Aeora, hangstoel, hangbed,hangmat.
Aepiornis, een reusachtige uitge-

storven vogel, waarvan men eier-

sehalen en enkele beenderen in
het alluvium van Madagascar
heeft gevonden.

Aequabihs,^ aequalis, gelijkmatig, ge-

lyk, gelijkvlakkig ; subst. aequa-
bilitas, aequalitas; verb, aequo,
are, effen maken.

Aequanimis, gelijkmoedig; subst.
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aequanimitas, gelijkmoedigheid,
zielsrust.

Aequator, linea aequatorialis, de
evenaar, de aequator, aardgordel,
de evennachtslyn; adj. aequato-
rialis; opthahnol. de grootste

kring van het oog, welks vlak
loodrecht staat op de oogas.

Aequilibrium, het evenwicht.
Aequinoclium, de gelijkheidvan dag

en naeht, de nachtevening ; adj.

aequinoctialis.

Aequipondium, het gelijke gewicht,
evenwicht, . tegenwieht.

Aequivocus, gelijknarnig, gelyklui-

dend, twijfelachtig; generatio ae-

quivoea = gen. originaria of gen.

inaequalis, net ontstaan van som-
mige dier- en plantsoorten op
eene voor ons nog niet verklaar-

bare wy'ze uit de ontbinding van
bewerktuigde stoffen; oorspron-
kelijke vorming.

Aequus, gelijk, effen. billijk, recht-

matig.
Aer, de lucht; adj. aereus, —ius,

met lucht overeenkomstig, lucht-

vormig, in de lucht voorkomend

;

aerifer, aerophorus, luchthoudend.
Aeratio, luchtverversehing.

Aeratus, met erts of metaal belegd.

Aerelaterometrum, meter van de
elasticiteit dor lucht of gassen.

Aeriductus, entoinol. == branchiae.
Aerodiaphthoroscopium, een werk-

tuig ter onderzoeking van den
graad van zuiverheid der lucht.

Aerodynamica —mice, de aerody-

namica, de leer van de eigcn-

schappcn en krachtender lucht.

Aeroyraphia, de beschrijving der
lucht.

Aiiroleptynter, —terion, een verdun-
ner of uitzetter der lucht.

Aeroliihus, een luehtsteen, een nie-
teoorsteen.

Aerologia, de leer van do lucht, de
luchtkunde.

Aerometria, de luchtmeting, de
luchtmeetkunst; aerometruin, een

werktuig ter meting van de lucht,

een luehtmeter.

Aeromyaa, —ce, —ces, —cus, de

luchtblaaszwain, Nees v. Esen-

beck.
Aeronauta, een luehtreiziger.

Aerophobia, de vrees voor openc,

koude lucht, luchtvrees, lucht-

schnwheid; adj. aerophobus,

—bieus.

Aerophorus, luehtbevattend, lucht-

houdend.
AeropMhora, het bederf der lucht.

Aerosis, aeratio, het luchten, het

uitlucbten; de vorming van lucht

in het lichaam.
Aerostatica, —ce, de aerostatica, de

leer van het evenwicht van elas-

tisch vloeibare of luchtvormige

massa's.

Aerotannites, aerotanyster = aero-

leptynter.

Aerothorax, = pneumothorax.

Aerugo, groenspaan, koperroest,

spaanseh groen; adj. aeruginosus.

Aerumna, moeite, harteleed; adj.

aerunmosus.
Aerumnale, de lijfgordel; volgens

Bernstein een stijve lederen gor-

del dienende by net overbrengen

van zieken met breuken van het

scheenbeen, uit het eene bed in

het andere.

Aarydrialica, aerohydropathia, vol-

gens Klencke de lucht- en water-

geneeskunde.

Am, erts, metaal, koper.

Aescidetinum, aesculetine, wordt

ffevormd wanneer men aeseuline

met verdunde zuren op een water-

bad verwarmt.
Aescidimim, aeseuline, alkalo'ide dat

men trekken kan uit den bast

van esschen, Fraxinus, paarde-

kastanjes, Aesculus, enz. door

middel van kokend water.

Aestas, de zomer; acstates, zomer-

sproeten; adj. aestivus; aestiva-

tio, bot. de samenvouwing^ der

bladorganen in de bloemknop

voor de volkomene ontwikkeling.

Aesthesia,—sis, het gevoel, de gevoe-

ligheid, het gevoelsvermogen , het
waarnemen; adj. aestheticus, tot

gevoel, tot waarneming geneigd;

overeenkomstig den kunstzin, den
goeden sroaak, smaakvol.

Aestketerion, het algemeene gevoels-

orgaan of gewaarwordingsver-
mogen (sensorium commune).

Aestuarium, het dampbad, eene
zweetkast; een buis, door welke
een gloeiend ijzer of iets derge-
lijks op eene te cauteriseeren

plaats kan gebracht worden.
Aesi.uo.tio, het heet maken, het ver-

hit zyu; verb, aestuo, are, inver-
hitten toestand verkeeren, aan-
stormen.

Aestus, de hitte, het aanstormen,
b. v. aestus maris, de vloed; adj.

aestuosus.
Aesias, de leeffcijd, ouderdom van
den mensch.

Aetlialium, aethal, het met water
verbondene aethaloxyde; aethali-

cum aeidum, aethal- of cetinzuur.
het vetzuur van het walschot.

Aether, zuivere lucht; in de sehei-

kunde het aethyloxyde (zie: aefchy-

lum); adj. aethereus, aetheriscb,
aethervormig, aetherachtig ; ae-
thericus, aetherzuur; acidiim ae-
thericum, het aetherzuur, ge-
vormd door aether te laten gaan
door glociende, met platinadraad
gevulde buizen, Davy en Faraday.

Aetherida, aetheriden, volgens Mit-
schcrlich verbindingen vanformyl
met haloiden.

Aetherinammonium, eene amidbasis,
gevormd door verhitting van
aethatnin-zwave!zuur.

Aetherinum, aetherine, wijnolie-
kamfer.

Aetherisatio, omzetting in aether;
het inademen van aetherdampen.

Aetherolata, gedistilleerde acther-
soorten, of door distillatie be-
rcide aetherhoudende artsenijen

uit wortelen, bloemen, enz.,

Beral.

Aetherdatura, de aetherische tine-

turen, Beral.

Aetheroleum, aetherolie, zware wijn-
olie (een koolwaterstof).

Aetherolica, de aetherverbindingen,
Beral.

Aetherolotiva, aetheroplossingen ten
gebruike by wasschingen, be-

strykingen, smeersels, enz., Be-
ral.

Aethionicum aeidum, aethionzuur,
eene verbinding van zwavelzuur
of onderzwavelzuur aethyloxj'de

met zwavelzuur aetherol, met
water, enz.

Aethiops, een mensch met een ver-

brand of bruin uitzicht ; de moor,
vroegere benaming van onder-
scheidene zwart gekleurde phar-
maceutische praeparaten.

Aethylacetamidwn, aethy 1acetamide,
ontstaat uit cyanzuur aethyl-

oxyde en het monohydraat van
azynzuur.

Aethylaminvm, aethylamine = ae-
therinammonium.

Aethylanilinum, aethylaniline, eene
imidbasis, eene kleurlooze even
als aniline riekende olie.

Aethylocacodylum, arsenikzuur bi-

aethjd.

Aethylomcotinum, aethyl en nicotine.

Aethylopiperidinum, aethyl en pi-

perine.

Aethyloxamidum, aethyloxamide,
amid van oxalaether.

Aethylum, —Hum, aethyl, het radi-

ka'al van aether, uit 4 C. 5 H.
Schlossberger.

Aetiologia, de leer van de oorzaken
der ziekten ; adj. aetiologicus,

Aevum, ouderdom, tijdperk.

Affectoiio, overdrijving, gemaakt-
heid, gedwongenheid, sehynge-
voeligheid; verb, affeeto, are, over-
dryven, den schijn van iets aan-
nemen, zieh gemaakt, gedwongen
aanstellen.
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Affeciio, het door iets aangetast

zijn, de ziekte; affectus = affec-

tio, de genioedsbeweging, harts-

tocht; verb, afficio, ore.

Affinis, verwant: affinitas, verwant-

schap, overeenkomst, samenhang;
a. eleetiva, keurverwantschap.

Afflatus, het aam of op ictsblazen;

verb, afflo, are.

Afflictio, droefenis, kommer, hart-

zeer. lijden, neerslachtighcid; verb,

afiligo. ere.

Affusio, 'begieting (b. v. van liet

"licbaam met koud water).

Agalactia, bet gebrek aan melk,

aan zog; bet wegblijven der melk
in de borsten.

Agalmutolite, een verseheidenheid

van steatiet of talk, liet agal-

matoliet.

Agamus, ongehuwd, ongepaard;

plantae agamae, geslacbtlooze

planten ; agamia, vqlgens soni-

mjgen = eryptogamia.
Agancus, paddestoel ; agariciforrois,

met een paddestoel in gedaante

overeenkomstig.
Agastraria, zonder maag of darni-

kanaal.
Agale, een kwartsachtig, half door-

schijnend mineraal, veelal laags-

gewijs voorkomende met andere

dergelijke gesteenten, zooals cal-

cecloon. jaspis, opaal enz. en

daardoor veelal een gestreept

uitzicht hebbende, het agaat.

Agenesia, —nesis, bet onverniogen

tot voortteling, onvrucbtbaarheid;

inannelijk onverniogen.
_

Agenda (raorbifica), van buiten aan-

gebrachte ziekteoorzaken ; a. (the-

rapeutica) geneesmiddelen.
Ager, de akker. bet veld; adj.

agrestis.

Ageusia, het onvermogen om te

smaken , te proeven ; verlies of
verrnindering van bet sinaak-
vermogen.

Ageustia, bet vasten, dc volkomene
nuchterheid.

Agglomeralus, een gestcente be-

staande nit hoekige en kantige

steenbrokken die uit vulkaiien

zijn opgeworpen; tegenstelhng

van conglomeraat, ziedatwoord.

Agqlutinaiio, bet samcnkleven, bet

'vastlrjinen ; verb, agglutino, are;

aggliifcinantia remedia. klcvende

mi'cldelen, heehtmiddelen.

Aggregatio, de ophooping, aggre-

gatietoestand, bijeenbrengmg

;

aggregaturn, eene samengehoopte

niassa van verschillende dingen;

verb, aggrego, are.

Aglia, een witte vlek op bethoom-
vlies van het oog.

Aglossia, het ontbreken der tong;

"gebrek aan redenaarstalent ; adj.

aglossus.

Aymen, een span, eene sehaar; ag-

mina Peyeri, de peyersche pla-

ques; adj. agminatus, opgeboopt.

Agnoea, zinneloosheid, onwetencl-

"hcid, onknndc.
Agon, agonia, de strijd, doodstrijd

;

AgSrda, de onvrucbtbaarheid, bij

den man.
Agonista, de kampvechter ; agonis-

tiea (ars), de vecbtkunst, de wor-

stelkunst; adj. agonisticus, katnp-

veebtend, met den dood worste-

lend.

Agonisans, = agonisticus.

Agriolichcii, lichen agrius, een boos-

aardig voortvretend uitslag.

Agrypnia, de slapeloosheid; adj.

agrypnos, agrypnieus, slapeloos:

agrypnodes, als het ware in een

slapeloozen toestand verkee-

rendc.
Agn/pnocoma, slapende waken,

sl'aapzucht zonder te kunnen sla-

pen.
Agynus, zonder vrouwelijke ge-

"slaehtsdeelen; iios a., eene bloem

zonder stamper.

Agyrta, een verzamelaar, bedneger,

beunhaas, kwakzalver; agyrtia,

kwakzalverij.

Agyrtodes, kwakzalverachtig.

Ahenum, een ketel.

Ala. de vleugel; alae, bot. dezijde-

liiigsche blaadjes der vlinderbloc-

men; adj. alatus, b. v. caulis_ of

petiolus, gevleugeld, met vliczige

of bladachtige uitbreidingen aan

de randen; alaris, bot. niikstan-

dig. een deel dat zichjuistin den

hoek bevindt, die door de vorks-

gewijze vcrdeeling van een ander

deel gevormd wordt, b. v. infio-

rescentia.

Alabaster, albast, een op mariner

gelijkend mineraal nit zwavel-

zuur kalk bestaande.

Alacer, levendig, opgcwekt, wak-
ker; snbst. alaeritas.

Alalia, desprakeloosheid. stomheid,

bcleramering van bet spraakver-

mogen.
Alaninum, alanine, een quaternair

zuurstofhoudend alkalo'idc, be-

reid nit dierlijke zelfstandigbeden

door verbitting van acctaldehyd-

dammodiak en zwavclvrij blauw-

zuur.

Albiduria. albinuria, hetlozen cener

witte urine.

Albite, een verseheidenheid van

veldspaat, grijsvvit of nielkwit

van kleur, bet albiet.

Albugineus, wit.

Albugo, witte vlek op bet hoorn-

vli'es, = leucoma cretaceum.

Album graecum, de witte hardeiut-

werpselen van bonden, wolven,

hyena's en andere dieren die

beendercn eten.

Albumen, het civvit; bot. het kiem-

wit. het eiwitachtige lichaam tus-

selien het embryo en zijne om-
hulsels; adj. albuminosus; em-
bryo a., hot. met albumen.

Albuminuria, de outlasting eener
eiwithoudende urine, := morbus
lirighti.

Alburnum, het spint; bot. de bui-

tenste, jongste, nog \veeke en
saprijke lagen van het hout.

Albus, wit ; albidus. witaehtig ; subst.

albedo ; verb, albeo, ere, wit zijn

;

albeseo, ere, wit worden.
Akalamida, de alkalamiden, amiden
welke alkalisch reageeren.

Alcalescentia, de alkalische toestand:

verb, alcalesco, ere, alkalisch

worden.
Akali, een alkali of loogzout; de

alkalien zijn zoutbases, bestaan

nit eene basis en zuurstof, en
bezitten in zuiveren toestan d meer
of minder bijtende eigenscbappen

(bijtende alkalien) ; adj. alcalinus,

—licus, alkalisch.

Akalimelria, bet meten der boe-

veelheid zuiver alkali hetwelk

potasch of soda van den handel

bevat.
Atcalhatio, dc alkaliseermg, bet

brengen in een allcalischen toe-

stand, de loogzoutbereiding.

Alcaloides, alcaloideum. een alka-

lo'ide; alkaloiden zijn organische

zoutbases, derhalve basischelicha-

men met een samengesteld kool-

stofhoudend radikaal.

Akargenum, acidum cacodylium,

alkargen of kakodylzuur, datzich

Tormt in het alkarsine oiider toe-

trcding der dampkriugslucht.

Alcarsinum, caeodyloxydum, alkar-

sine of kakodyloxyde, gevormd

door distillatie van azijnzuur kali

met arsenigzuur.

Alcheinia, de geheime chemie, de

geheimc, vermeende goudmakerij,

de steen der wijzen; alcbemista.

de goudmaker.
Alcohol, wijngeest, het hydraat van

Alcohol-aether, de absolute d. i. wa-

tervrije aethylalkobol.

Alcoholata, gedistilleerde wijngeest,

Beral.
Alcoholatura, uittreksel uit wijn-

geest, Beral.

Alcoholea, oplossingen in wijngeest

Beral.

Alcokolica, de wijngeestverbindin-

scn, Beral.
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Akoholotiva, oplossingen in wijn-
geest voor geestrijke lininienten,
lhwrijvingen, enz., Beral.

Aldehydus, —um, alcohol dehydro-
genatus, alkohol waaraan 2 ato-
men waterstof onttrokken zijn,

Aleimma, het sineersel.

Alembicus, de helm van een distil-

leerketel.

Alexeterium, een hulpruiddel, red-

middel.

Alexiphannacon, een tegengift, oo)<

voorbehoedmiddel, bij ziekte van
net vee in toepassing gebrackt.

Algaestkesis. een gevoel van pijii

of smart, 0. H. Sehultz.

Algema, algesis, algia, algos, de

pijn, smart.
Algor, hevige koude, het van koude

verstijven; adj. algidns; verb, al-

geo, ere.

Aliena.tio, de ontvreemding; a. men-
tis, het ijlen, verstandsverbijste-

ring; adj. alienus, vreemd; verb,

alieno, are.

Aliformis, vleugelvormig.
Alimentalio, de voeding, het ondcr-
hond; alimentum, het voedings-
middel, voedsel; verb, alo, ere.^

Alipla, een zalver, de persoon die

de worstelaars insineerde^ een
onbekwaam geneesheer; alipte-

rium, het zalfvertrek, de zalfka-

mer in de badplaatsen der ouden.
Alitruncus, entomol. het aehterste

gedeelte vanhetmiddenborststuk,
waaraan de vleugels en vier aeh-

terste pooten zijn ingeplant.

Alizarinum, alizarine, eene roode

kleurstof in nieekrap, Rubia tina-

iorum.
Allagostemones, planten op welker
reeeptacnlum de meeldraden af-

wisselend staan met bloembladen.
Allantoinum, allantoi'ne (allanto'ine-

zuur), natuurlijk gevormd in de

urine van het foetus der koe en
van kalveren ; waterheldere, glin-

sterende kristallen, zonder reuk

en smaak, nioeielijk oplosbaar

in koud water, onoplosbaar in

aether. ICnnstmatig wordt het
gevormd door pisznur met lood-

oxyde en water te verhitten.

Allantois, het pisvlies, dc piszak,

het worstvlies dat op het onder-
lijf van het foetus van vele vier-

voetige dieren, inzonderheid der
herkauwenden, worstvormig ge-

kronkeld ligt; adj. allantoides,

—todes, overeenkonistig met de
allantois; allantoicus, —odicus,

allantoinezuur.
Allantotoxium, het worstvergif.
Allanturicum acidum, allanturzuur,

een omzettingsprodukt van het
piszuur.

Alligatio, —tura, het aanbinden,
toevoegsel, vermenging ; verb, al-

ligo, are.

Alligator, de amerikaansche kro-
kodil.

Allium, knoflook, look; adj. allia-

ceus, alliarius.

Allochromasia,
_
de_kleurwisseling;

alloehroos, dikwijls van kleur ver-
anderend, versehillend gekleurd.

Alloeopathia = allopathia.

Allolalia, eene afwijkende uitspraak,
het anders, gebrckkig spreken;
adj. allolalus.

Allomorphia, —pilosis, de verande-
ring, het aannemen eener andere
gedaante, vreemdsoortige vervor-
ming;_aclj. allomorphus.

Allopathia, gewoonlijk het tegen-
gestelde van homoepathia, Vol-
genshet principe: contraria eon-
trariis curantur; de geneeswijze
volgens welke men middelen aan-
wendt die eene aan de kwaal
tegenovergestelde werking voort-
brengen; adj. allopatkicus.

Allophanicum acidum, allophan-
zuur (2 atomen cyanzuur, 3 ato-
men water), ontstaat wanneer
men dampen van cyanzuur in
aethylalkohol leidt.

Allotrius, vreemdsoortig, niet tot de
zaak behoorende, onvoegelijk.

Alloxantinum, alloxanline, vormt
zich uit deoplossing van alloxan,

wanneer men er zwavelwaterstof

in leidt, en bevat slechts een
atoom waterstofmeer dan alloxan.

Alloxanum, alloxan, ontstaat uit

piszuur, door zuiver Ur te voe-

gen bij salpeterzuur van 1,4 spe-

cifick gewicht, onder matige ver-

warming.
Alloxankum acidum, alloxanzuur,

ontstaat door verwarming van
alloxan met barytwater.

Alluvium, stofFen zooals leem, zand
enz. die door water bijeengespqeld

zijn in het tegenwoordige tijd-

perk der aardgeschiedenis.

Allylum, —ium, allyl, het radikaal

iu de aetherische olien van mos-
terdzaad, zeeajuin, uien, lepel-

blad, enz., 6, H. 4.

Aloeresinicum en aloetinicum aci-

dam, aloeresine- en aloetinezuur,

ontledingsprodukten van aloemet
heet salpeterzuur.

Aloinum, __alo'ine, een eigenaardig
kristallijn lichaam in het sap van
aloe, Schmidt.

_

Alopecia, de vosziekte, het uitvallen

der haren, haarloosheid.

Alpestris, bergachtig; alpinus, tot

de Alpen behoorend, b. v. plantae.

Alphus, eene vlek op de huid, zoo-

genaamde meelvlek._

Alteratio, de verandering^ ontstel-

tenis, ontroering, schrik; verb,

altero, are; alterantia remedia,
bloedzuiverende, omstemmende
middelen.

Alternus, afwisselcnd, b. v. folia.

Altrix, de min, voedster (ook en-
tomol.); verb. alo. ere.

Alias, hoog, ook wel: diep; subst.
altitudo; adv. alte.

Alumen, aluin; aluminium, —nia,
—na, zoogenaamde aluinaardej
het metaal der aluin- of leem-
aarde; adj. aluminosus, aluin-
achtig; aluininatus, met aluin
bedeeld.

Alumnus, de voedsterling, kweeke-
ling.

Aluta, zacht leder waarop pleisters

gestreken worden; adj. alutaceus.

Alvearium, het grocfje, de holte,

de gehoorgang ter plaatse waar
zich het oorsmeer ophoopt.

Alveolus, de tandkas; alveoli, de
holten der lymphaklieren, rond-

achtige, veelhoeliige vuimtenvan
het vaatnet in de Jymphaklieren,

Kolliker; a. pulmonum, delucht-
eellen, Rossignol; adj. alveolaris,

alveolatus; semen alveolatum,bot.

honigraatvormig, eelachtig zaad.

Alms, het onderlijf, de buik;_de
stoelgang; alviduca (remedia),

buikopenende middelen.

Alyssum = antilyssum, een niiddel

tegen bondsdolheid ; het schild-

zaad, tanddraad.

Amalguma, het amalgama, eene ver-

binding van of oplossing van een
metaal in kwik;amalgamatio, de

verbinding van metalenmetkwik.
Amalinicum acidum, amalinzuur,

ontstaat wanneer men een brij van
coffe'ine en water met chloor be-
handelt.

Amarinum of pieraminum, amarine,

ontstaat uit bitteramandelolie

door toevoeging van ammoniak.
Amarus, bitter; subst._ amarities.

Amasatinum, amasatine, isatine-

ammoniak, ontstaat door behan-
dcling van isatinemet ammoniak

;

(lergelijke produkten zijn imasa-

tine en imesatine.

Amatorius, de liefde betreffend, licf-

devol, b. v. fe'bris a., liefdekoorts

;

amatorium, een minne- of liefde-

drank; subst. amor; verb, amo, are.

Amaurosis, de zwarte staar, ver-
duistering des gezichts, steke-
blindheid; adj. amauroticus; a.

centralis, centraalaraaurosis, af-

brcking van het gezichtsveld door
eene zich in het centrum daar<-

van bevindende opening.
Ambe, de rand, lijst.



14 AMBER—AMNESTIA

.

Amber, barnsteen, een fossiel hars
of goin-hars uit den Pinus suc-

cinifer.

Ambidexter, iemand die de linker-

hand even goed tot z|jn dienst

heeft als de rechterhand ; een dub-
belhartig menseh.

Ambitio, do eerzucht, eergierigheid

:

adj. ambitiosus.
Ambitus, de onivang; verb, auibeo,

ire, rondgaan, onigeven.
AmUypHrus, eengeslaelit van glans-

scliubbige vissehen uit de steen-

kool- en triastijdperken.

Amblosis, het miskramen ; ambloma,
cle mjskraam; amblotica (renic-

dia), miskraam veroorzakende,
vruehtafdrijvende iniddelen.

Amblyopia, een donker gezicht,

oogenscbemcring, verzwakking
van liet gezicht, kortzichtigheicl,

beginnende amaurosis ; amblyops,
kortzicktig, zwak van gezicht.

Ambrainum, indifferent, niet vcr-

zeepbaar vet in do aniber; am-
brainns, aroberklenrig.

Ambidatio, bet rondgaan, wande-
len; verb, ambulo, are; adj. am-
bulatorius. rondwandelcnd, rond-
trekkend, verandcrlijk; pedes a.,

zool. pooten tot gaan ingerieht.

Ambustio, bet gebrand zijn, het

branden, de aanbranding ; verb,

ainburo, ere.

Amenia, bet wegblijven der maand-
stonden ; eene vrouw zonder men-
struatie, Begin.

Amenomania == amoenomania, een

vroolijke waanzin,_ ijlen met uit-

gelaten vroolijkkeid.

Amenorrhoea, outbrekende (nog niet

begonnen) stondenvloed ; adj.

amenorrhoicus.
Aniens, onverstandig, waanzinnig;

subst. amentia, verstandsverbijste-

ring, onnoozelheid.
Amentum, het bloemkatje, bot. eene

aar met onvolkomene bloemen
en kleine schutblaadjes bezet,

welke later te gelijk met den

meestal zeer dunnen bloemspil

afvallen; adj. ameutaceus.
Ametabola, ontomol. insekten die

feene gedaanteverwisseling on-
ergaan.

Amethana, amethanen, Gerhardt,

amidznren, in welke bet hydra-
tiscbe wateratoom door eenatoom
aether van een alkohol ver-

plaatst is.

Amethyslus, kwavts, door een ivei-

nig ijzer en mauganesium ge-
klenrd, het amethist.

Amianthus, een onbrandbaar mine-
raal, asbest, bet amianth.

Amidiaim of aminicuin acidiini. een
amidzuur.

Amidinum, —ina = amylinum.
Amidogenium, amidogen, eene stik-

stof- en waterstofYerbinding.

Ainidolica, de zetrneelvcrbindiugen
in het algemeen, Beral.

Amidulinum, amiduline, een tus-
schenlid tusschen zetmeel en dex-
trine.

Amidtim, een amid. De amiden zijn

verbindingen van. amidogen met
versehillende lichamen.

Ammelidum, ammelid, vormt zicb

bij het oplossen van melam, me-
lamine of ammeline in zwavel-
of salpeterzuur.

Ammelinum, ontstaat door melam
met verdundc minerale zuren of

kaliloog te koken; te<jen sterke

znren verhoudt het zich als eene
zwakke basis.

Amrnolinum, ammoline, eene basis

in ongezuiverde oleum Dippeli
(oleum cornu cervi rectiheatum).

Ammonitus, een schelp van een fos-

siel koppootig weekdier, een am-
moniet.

Ammonium, ammoniacum, ammo-
niat, het vluehtige alkali ; a. ky-
drochloratum, het salmiak.

Amnesia, geheugenzwakte, verlies

van het gehengen.
Amnesti-a, = amnesia; de vergif-

fenis, vergeving, amnestie; adj.
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manesticus, vcvgeetaektig, ver-

getcn.

Amniitis, amnitis, ontstekmg van

het amnion.

Amnion, het lamsvlies (binnenste

omhulsel van het ei).

Amoenus, aangenaam ; subst. amoe-

nitas.

Amorpha, eene huidvlek zonder be-

paalden vonu; bet rauwzijn eener

wonde, Schonlein.

Amorphia, wanstaltigheid, vorm-

loosheid.

Amorphozoa, de laagste klasse van

het' diercnrijk, oevattende de

spon sen, enz.

Amorphus, vormloos, wanstaltig;

zouder bepaalden kvistalvorm

;

subst. amorphismus, vormloos-

heid.

Ampelwrgia, de_ wijubouw; ampe-

lurgus, een wijnbouwer.

Amphemera, ampbemeriiia, alle-

daagseb; febris a., de alledaagsche

koorts (quotidiana).

Amphiarthrosis, strak gewrieht.

AmphiUestrodes,—aides, netvormig;

tunica a. het netvlies van het oog.

Amphiblestrodilis, —oideitis, de ont-

steking van het netvlies.

Amphibole, naain die de fransehe

geologen geven aan bet mineraal

dat de Duitschers hornblende hee-

ten, het amphibool.
Amphibolus, dubbelzinnig; ampbibo-

lae aves, een familie van vogels,

behoorende tot de klimmers.

Ampkibranchia, de amandelen (ton-

sillae).

Amphicarpium = pcricarpiuin.

Amphiceniricus, amphicentriseh,
door Johannes Miiller gcbruikt
voor de wondernetten (retia mi-
rabilia).

Amphidexius = ambidexter.
AmpMgastriwm, bgblaadje, het af-

zonderlgk in het midden des Sten-

gels (en wel aandebenedenzijde)

staande blaadje van vele Junger-
mannien, Ebrhart).

Amjilmlomus, met bezetten mond;
musei a. loofmossen met onver-

deeld mondbezetsel.

Amphiiropnis, zieb naar beide of alle

zgden wendend, gekromd; em-
bryo a,, een gekromd embryo.

_

Amphodiplopia, amphoterodiplopia,

bet dubbel zien met beido oogen.

Amphora, een vat, kuip, kan; als

maat ongeveer = een anker; adj.

ampborieus; resonatio _a. de am-
phorische resonance bij het aus-

culteeren van longen met groote

holten, eene wijziging van den

metaalklank.
Ampkzus, de omarming, het om-

vatten; verb, amplcetor, plecti.

Ampl.Kcicaidti, bot. stengelomvat-

tend, b. v. folium; semiamplexi-

eaulis, half stengelomvattend.
_

Amptiatio, amplificatio, de verwij-

ding. vergrooting, aanyulling,

opbeldering; verb, amplio, are,

amplifieo, are; ampliatns, ampli-

ficatus, entomol. verwijd, b. v.

elytra.

Ampulla, de verwijding van den

ductus semieircularis in de in-

wendige spheer van bet gehoor-

werktuig; de- zakvormige verwij-

ding aah de punt der daxmvlok-

ken°tot eene blaas; adj. ainpul-

laceus, ampullaeformis, blaas-

achtig opgezwollen, blaas- of

tleschvormig.

Amputatio, de afzetting van een

lidmaat; verb, amputo, are.

Amurca, ~ga, oliedroesem, wat van

olijven overblijft na uitpersing

der olie; eene met oliedroesem

overeenkomstige nitscheiding uit

de longen of door den stoelgang.

Amygdalae, de amandelen, tonsiilae,

ook de vrnckt.

Amygdalatum, eene amandcl-emul-
sie, zaadmclk; amygdalatus, met
amandelen tocbereid.

Amygdalicum acidum, amandelzuur,

ontstaat uit eene verzadigde op-

lossina- van bitteramandelolie in
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water bij verdamping met zout-
zuur.

Amygdalium, eene eigenaardige stof,

tot dusverre slechts in defamilie
der Pomaceae aangewezen, ont-
biudt zicli door contact met
emulsine in bitteramandelolio,
blauwzuur, suiker; 17 greinamyg-
daline leveren 1 grein watervrij
blauwzuur.

Amygdalinicum, acidnm, ainygda-
linezuur, cen ternair zuur (ben-
zoylwaterstof-mierezuur).

Amygdalitis, de ontsteking derton-
sillae.

Amylo/minam, amylainine (amidba-
sis), bereid door koking van
amylaether met kali.

Amylenum, amylen, eene olieachtige

koolwatersfof (ontledingsprodukt
van amylalkoHol).

Amylinum, amyHum, amyl, amy-
line, een radikaal (koolwaterstof),
waarvan bet oxyde arnylaether,

het oxydehydraat amylalkohol
(aardappelfoeselolie), Het zuur
valeriaanzuur is.

Amylum, amidonum, faecula, zet-

meel, stijfselmeel ; adj. amylaceus.
Anabrosis, het wegknagen, invre-

ten; adj. anabroticus.

Anacardicum acidum, een zuur in de
yruchten van Anaeardium (aca-

joenoot, indische olifantsluis),

eene terebinthinaeea met hart-

vormige vruchten.
Anacatharsis, Het uitwerpen door

Hoesten of braken; gewoonlijk=
expeetoratio : anaeathartica rerne-

dia, braakmiddelen.
Anacnesmus, het jeuken, de prikke-

ling.

Anacyclesis, —chsis, hetronddraaien
in een kring.

Anadrome, het haastig opstijgen;
uitbreiding eener zie'kte naar'bo-
ven; de globus hystericus; adj.
anadromus, opstijgend.

Anaedoeus, eene misvormiug met
ontbrekende geslachtswerktuigen.

Anaematosis, ontbrekende of te

zwakke blocdbereiding.
Anaemia, bloedarmoede; adj. anae-

micus.
Anaesthesia, —sis, de gevoelloos-

Heid ; adj. anaesthetieus;retnedia
a., middelen die het gewaarwor-
dingsverrnogen onderdrnkken, in
een toestand van gevoelloosheid
brengen, b. v. het chloroforme.

Anagenesis, de wedervoortbrenging.
AnagOge, Het opwaarts leiden, op-

stijgen, b. v. van het bloed naar
het hoofd; bloedbraking, bloed-
hoest.

Analectris, de onderlaag, watceering.
Analepsis, de Herhaling, het bijko-

men, Het Herstel van krach'ten;

analeptiea (reniedia), Hartster-
kende middelen.

Analgesia, afwezigheid van pijn.

Analogia, de gelijkenis, overeen-
komst van zekere omstandiglie-
den of eigensehappen ; adj. ana-
logus.

Analogismus, het trekken van een
besluit uit de analogie, Het even-
redigheidsbewijs, de sluitrede uit

de leer der ovcreensteinming.
Analysis, de scheikundige ontleding,

ontbinding; de wijsgeerige ont-
leding van een begrip, de uit-

eenzetting; adj. analyticus.

Anamirticum acidum, anamirtzuur,
behoort tot de vefcte zuren die

door distillatie met water niet
vervluchtigen.

Anamnesis, de Herinnering, Het zicli

weder te binnen brengen; adj.
anamnestics.

Anamorphosis, de verandering van
gedaante, vervorming ; een schijn-
beeld.

Anajphalantiasis, anaphalantrma, het
uitvallen der wenkbrauwen, een
kaal. Hoofd, kale plekken op het
Hoofd.

Anaphonesis, de oefenin^ derspraak-
werktuigen door luicl spreken, de
sehrccuwkuur.
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Anaphora, het uitwerpen naar bo-

ven, het ophalen, tsrugvoeren

;

adj. anaphoricus.

A naphrodisia, onvermogen voor den
bijslaap, gebrek aan geslachts-
dril't; anaphrodisiasa (remedia),

luiddelen tor vcrmindering van
de geslachtsdrift.

Anaphisis, het weder aangroeien,
vervangen worden.

Anaplastica (ars), de kunst om den
oorspronkelijken vorm te Her-
stellcn.

Anapneusis, Hot opademen, Het
ademhalen, Het opsnuiven; Het
uitwasemen der huid.

Anapnoe = anapneusis; de adem-
haling in Het algemeen; adj. ana-
pnoicus; remedia a., middelen
welke het ademhalen of ook de
expeetoratie bevorderen.

Anapsyetica (remedia), verfrisschen-

de, Heiievings-ruiddelen.

Anaplysis, het ophoesten, uitspu-
wen.

Anarrhexis, de (herhaalde) verscHcu-
ring, het weder breken van een
slecht genezen been.

Anarthria, het gemis van ledema-
ten, gewrichteloosheid ; adj. anar-
thrus.

Anasarca, de huidwaterzucht.
Anaspadiaeus, anaspadias. een man
wiens pisbuis zich aan Het bo-
vengedeelte van den penis opent;
anaspadia. de toestand van den
anaspadias.

Anastasis, het opstaan (van het
ziekbed), de genezing, cleopstan-
ding, Het weder levend worden.

Anastomosis^ de verwijding der vaat-
einden; ineenmonding, verbin-
ding der yaten en zeuuwen;adj.
anastomoticus; remedia a., mid-
delen die eene verstopping der
vaten zouden genezen, openende
middelen, middelen die de peri-
pheriscHc vaatemden, naar men
meent, vervijden en de afschei-
dingen bevorderen.

Anastrophe, de omkeering b. v. uteri

;

adj. anastrophicus.
Anathema = epithema, eene ver-

vloeking, de banvloek.
Anatome, —mia, de ontleedkunst,
—kunde, het ontleden; auatomi-
cus, een anatoom, een ontleder,
ontlecdkundige; adj. anatomicus.

Anatripsiologia, de leer van het in-
wrijven van geneesmiddelen.

Arialripsis, kctinwrijven, afwrijven,
de verbr|jzeling; anatriptica re-

media, middelen om in te wrijven.
Anairope, de omkeering, wederleg-

ging, ontkenning ; adj. anatropus

;

bot. ovulum a. omgekeerd eitje,

wanneer Het in zijne geheele
lengte met de navelstreng ver-
guoeid schijnt te zijn.

AnazoLiciis, KOnder stikstof.

Anceps, twecsnijdend. dubbelziunig,
twijfelachtig: bot. caulis of fo-

lium a., een kelk of blad met
twee gewelfde zijuen met seherpe
kanten.

AneJiileps, een ooghoekgezwel.
Anchone, de (plotselinge) toesnoe-

x-ing van den Hals, keelvernau-
wing; een dergelrjke hysterische
aanval.

Anchonidroa, roodvonk met boos-
aardig uitslag.

Anchusinum, Het alkannarood, de
kleurstof der ossetong, Anchusa.

Ancistron, een haak.
Ancon, de elleboog; adj. anconaeus,

tot den elleboog behoorend.
Anconagra, elleboogsjicht.

Ancora, Het anker, de haak.

Ancter, een Haak, hechtnaald; ane-
teriasmus, de hechting met naal-
den, hechtpleisters ; de infibulatie.

Ankyloblepharon, de vergroeiing van
de randen der oogleden.

Ancylocolpus, de vergroeiing der
sehaamspleet (vulva).

Ancylocore, vergroeiing der pupil.
Aneylodes, —oides, haakvormig ge-
kromd.

Ancyloglossum, vergroeiing der tong.
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Ancylomele, vergroeiing der lede-

maten; gebogen sonde.
Ancylopodia, verkronmiing der voe-

ten.

Ankylosis, vergroeiing en verstijving

der gewrichten ; adj. ancylosus,

ancyloticus.

And.no,, de mannelijkheid, de man-
nelijke ieeftijd, esa manwijf.

Androgenia, de voortplanting des

inenschen ; dc overerving door het

mannelijk geslaeht; desehcpping
van den eersten man.

Androgina, —nus, een manwijf, een

weekeling, een tweeslacktig we-
zen, hermaphrodiefc.

Andromania, niansdolheid.

Andropetalaris, — talus, meeldraden

vervormd tot kroonbladen, De-
candolle; subst. andropetalum.

Andvop'hobia, niannenvrees, men-
schenvrees, Begin.

Andropkorum, de drager der helm-

knoppen bij monadelphischebloe-

men, ineektraaddrager, Mirbel.

Anegertice, de kunst oni schijndoo-

den weder by te brengen.

Aneledricus, met elektriek, niet vat-

baar voor elektviciteit ; de elek-

triciteit slecht geleidend.

Anemius, winderig; de doorstraling

der lncht onderlioudend.

Anemomelntm, een instrument om
de snelkeidvan denwind te meten.

Anemonium, anemonine (pnlsatille-

kamfer), bekoort tot [de stearo-

ptena.
Anemoninicum acidum, anemonine-

zuur (stikstofvrij), in Ae Anemone
pvlsatilla, paarsch leverkruid, wil-

demanskruid.
Anencephalia, het ontbrcken der

hersenen bij het foetus; anence-

pbalus, een foetus zonder herse-

nen; adj. aneneephalicus.
Anerethesia, gemis van prikkelbaar-

heid; herhaalde opwekking der

verminderde prikkelbaarheid.

Anergia, werkelooshcid, kraehteloos-

heid; adj. anergicus.

Anerohle, een barometer waarin de

drukking der luchtgometen wordt

door de ophefimg of nederda'.ing

van de bovenste oppervlakte van

een luehtledig metalen doosje.

Aneurysma, de verwijding, uitzet-

ting (inzonderheid van slagade-

ren), slagaderbreuk; adj. aneu-

rysmaticus.

AnfrcuMs, krorarning, gedraaidheid.

Angedasia, angiectasia, iiitzetting

van vaten; adj. angeetaticus.

Angectopia, verplaatsiiig van vaten,

Angeitis, angiitis, angioitis, deont-

steking van vaten,

Angiaemia = plethora.

Angidium, een klein vat.

Angiedams, verwijding van een vat.

Angielcos, —cosis, eene verzwering

van een vat.

Angina, keelontsteking, —vernau-

wing; a. polyposa, de croup, vlie-

zige keelontsteking.

Angiocarpi, planten die voorzien

zijn van vruchten welke nog geene

secundaire omhulselshebben. Mir-

bel; bedektvruehtigen._

Angioceratoditis (ceratoditis vascu-

losa), de ontstekiug der vaten

van het koomvlies.

Angiodes, vatvormig.
Angiodiastasis, het uiteen staan van

een gescheiden vat ; het ver uiteen

liggen van bij elkander behoo-

rende vaten.

Angiogenia, de vaatvorming.

Angiologia, de leer der vaten; adj.

angiologicus.

Angiomalacia, de vaatyerweeking.

Angiopathia, het vaatlijden; ziekten

van het vaatstelsel; adj. angio-

pathicus.

Angioplania, de afwijking der va-

ten van den normalen bouw; adj.

angioplanicus.
AngiopUrosis, de overvulling der

vaten; adj. angioplerotiens.

Angioploce, de vaatverwikkeling ; de

vaatknoop, ten behoeve eener

bloedstelping, B. Stilling.

Angiopyra, _

—

retos, vaatkoorts.
Angior'rhagia, angiorrhoea, bloeding

uit de vaten.

Angiorrhexis, vaatverscheuring.
Angiospermae (plantae), bedektza-

dige planten.
Angiospermia, de orde der bedekt-

zadige planten, Linne; angio-
spermus,

_
met zaadbekleedselen.

Angiostenosls, de vernauwing van
vaten.

Angiostrophe = torsio vasorum.
Angioteledasia, —tasis, de uitzettiug

der yaateinden.
Angiotitis, de ontsteking der vaten
van het oor.

AngioLomia, de ontleding der vaten,
de vaatontleding ; het aderlaten!

Angor, de angst.beangstiging; verb,
ango, ere.

Angulus, de hoek: adj. angularis,
—latus, —losns ; bot. hoekig, b. v.

caulis angularis,triangularis, enz.;
semen angulosuin, hoekig zaad.

AngvMus, nauw, eng, smal; subst.
angustatio, de vernauwing; an-
gustia, de engte; verb, angusto.
are. •

Anhelalio, anhelitus,hethijgen naar
adem, aamborstigheid, hot ku-
chend ademen: adj. anhclus; verb,
anhclo, are.

Anhydrus, geen water bevattende.
Arddeus, amorphus, een vormloos
wangedrocht uit huid, vet en
eenige beendercn bestaande.

Anidrosis, vermindering of gebrek
aan zweet; het sterke, herhaalde
zweeten

; anidrotus, anidrus, zon-
der zweet.

Ardlida, aniliden, aniliumoxvde.
Jlmhum, anilinum, anil of aniline,

eene organische basis in steen-
koolteer. (De anilen komen vol-
gens Laurent overcen met de
lmiden, volgens Sclilossberger
met de nitrilzuren).

Ardlicum of indigotinicum acidum,
indigozuur (indigo met verdund
zwavelzuur behandeld).

4niZM)-e«m,anilinepisstof(cyanzuur-
gas doorwatervrij aniline geleid).

Anilocyanicum acidum, aniloeyan-
zuur, zeer analoog met cyanzuur.

Anilo-mellonum, anilomellon, Lau-
ren^ bestaat uit anilinmellon en
aniline.

AnilothiKum acidum, anilotinezuur,
qntstaat met het helicine uitsa-
licine en zwak salpeterzuur.

Anima, de gee>st, adem, ziel, het
levensbeginsel; animatus, bezield.

levend.

Animal, het dier; adj. animalis,
dierlijk; aniraaliferus, dieren dra-
gend of bevattend.

Animinum, animine, eene basis in
de oleum Dipjieli.

Animus, de geest, het gemoed, hot
intellectueele beginsel, de ziel

;

animosus, moedig.
Anion, het lichaam dat zich bij

ontleding door elektriciteit naar
de positieve pool begeeft, Faraday.

Anisenum, anisen, ontstaande door
drooge distillatie van vele harscn
(luchtbestendig, onoplosbaar in
water).

Anisidinum, anisidine, een alkaloide
in anijsoiie.

Anisoleum, anysolie (basisch li-

chaam)^ een produkt der drooge
distillatie van tolubalsem, dra-
kenbloed en ruwen houtgeest ; het
kan ook bereid worden uit anijs-

zuur.

Anistum, een vormsel zonder be-
paald weefscl; adj. anistus.

_

Anisylum, —Hum, anisyl, radikaal

in de aetherische olie van anijs,

fenkel, enz.

Annelidas, ringdieren, zooals dere-
genworm, enz.

Annulus, de ring; adj. annularis,
—latus, —losus, geringd; annu-
lata of annulosa (animalia), ring-
wormen: annularia vasa, ring-
vormige vaten ; digitus annularis,
de ringvinger.

Annus, het jaar; adj. annuusjaar-

L
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lijksck : plantae annuae, eenjarige

planten.

Anodinia, het ontbreken der barens-

weeen, van pijn; adj. anodinus.

Anodus, de anode, do indringende

galvanische stroom, zuurstof'pool,

zuurpool, Crusell.

Anodvnia, gevoelloosheid, het ont-

bre'ken van pijn ; adj. anodynus,

smarteloos, pijnstillend.

Anoea, zwakfes van het verstand;

bloohartigheid.

Anoedochiurn, eenc inrichting ter

opnarae van verstandslijders, een

gekkenhuis.
'

Anom.aUa, afwijking, onregelmatig-

neid, ongelijkvormigheid ; adj.

anomalus.
Anomia, wetteloosheid, teugelloos-

heid; adj. anomus.
Anonymus, onbekend, nameloos.

Anopiotherium, een geslaehtvan yler-

voetige dieren_ uit de tertiaire

lagen van Parijs.

Anopsia, de blindhcid, het boven-

waarts seheel zien.

Anorchis, —dim, een man zonder

testes, een gesnedene.

Anorexia, het gebrek aan eetlust;

adj. anoroctus.

Anorganicus, anorganisch, onbe-

we'rktuigd,

Anorganochemia. de scheikunde der

onbewerktuigde lichanien.

Ancrganoyenia, de leer_ van
_
den

oorsprong der anorganische liclia-

men.
Anorganognosia, de kenms der anor-

ganische lichanien.

Anorganologia. de leer van de anor-

ganische licharaen.

Anortlwsis, de oprichting ;
gebrek

aan oprichtingsverrnogen, Grossi.

Amsmia, gemis van reukvermogen;
reukelooskeicl ; anosmus, reuke-

loos.

Anosteozoa, dieren wclke geenebeen-

deren bezitten.

Anserinus, de gans betreffende, met

eene gans overeenkomstig, gans-

achtig; cutis a. de ganzehuid,

kippevel; subst. anser.

Ardadda (remedia), zuurteinperende

middelen.
Antaerophthoron, een raiddel ter

verbetering van de lucbt.

Antagonisms, de wedstrijd, tegen

-

werking, vijandschap ; het strewn

der organisehe krachtenom elkan-

der in evenwieht te houden.

Antagordsla, de tegenstander,yij_and,

dwarsbooiner : adj . antagomstieus,

tegenwerkend, tegenovergesteld

inwevking(vooralvandespjeren).
Antanacathartica (remedia), midde-

len tegen profuse uitwerpselen.

Aidanaciam, antanaclasmus, de we-

derkaatsing van het licht, het ge-

luid, en?., naar bet punt van nit-

gang; adj. antanaclasticus._

Antap/irodi'siacus, antaphvoditi cus,

de geslachtsdrift verminderend.

Antarcticus, tegenover het noorden

liggend.

Antartkritka (remedia), middelen te-

gen gewriehtsontsteking ofjieht.

Anteluccmus, hetgeen voor het aan-

breken van dendagplaats grijpt,

h. v. horae.

Antemetica, braking stillende, mis-

selijkheid verdrijvende middelen.

AntendeivisK
de 'tegenaanwijzing,

contraindi catie.

Antenergia, de tegenwerking, vvis-

selwerking.
Antennae, voelkorens, sprieten; an-

tennatus, met sprieten.

Antepileptkus, tegen vallende ziekte

dienstig.

AnteretMsticus, aiiterethieus, tegen
erethismus werkend.

Anterolicus, de te hevige ofte vroeg-

tijdig ontwikkelde geslachtsdrift

bestrjjdende.

Antesignanus, de voorbode, prodro-

mus.
Ardlialodurh, —oideum, het antha-

loide = jodide, Sehweigger.

Anthalogenium, het anthalogen =
chlorine, Sehweigger.
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Anthcclica. middelen tegen uitte-

rende ziekten.

Anthelix, tegenzoom, binnenzoom
van het uitwendige oor.

Anlhelmiiitkiea (remedia), wormdrrj-
vende middelen.

Ani/wna, de bloem, het bloeiende.

Anthera, bot. helmknop; adj. an-
theralis.

Antkerelhrinum, het antherethrine

of bloemroocl.

Antherogenus, bloemen waarvan de

helmknoppen in hoornvorntig op-

gerolde kroonbladen zijn veran-

derd : uit helmknoppen ontstaan,
Deeandolle.

AntMsis, het hloeien. het open zjjB

der bloemen.
Ant/iochronologium, bloemkalender,

bloemhorloge, horloge van Flora.

Anlhoeorynium, bot. dezoogenoemde
stemvork, een knoclsvornhg, ge-

kleurd, vorkachtig verdeekl, als

het ware op den bloemsteel i':ij-

den lichaam, Deeandolle.
Anthocyaneum, het blauw van bloe-

men.
^4«iAodiMm,hetbloemkorfje,hetveel-

bloemige hoofdje dersyngenesia:
I

anthodiatus, overeenkomstig in
|

vorm met het bloemkorfje.
Anlliogro.plxia^ de beschrijving der

bloemen.
Anthologia, de bloemleziug; adj. an- '

thologicus.
Anthophorium. de bloemdrager. De-

eandolle, = gynostemium.
Anthorrhisa. de blocmwortel.
Anthos, de bloem, bloesem; antho-

des, gebloemd, bloemvormig; vol
bloemen.

Anthomantldnum, het geel der bloe-
men.

Antkracia, de^ met anthrax overeen-
komstige ziekten. Mason Good.

Anthracite, het glanskool, een soort
van zeer hard en vast steenkool.

Anthracogenium, het anthrakogen
(koolvormer) ; volgehs sommi-
gen = phytogenium.

' Anthracokali, eene verbinding ge-
vormd door saraensmelting van
versch bereid bijtend kali en fijn

poeder van met alkohol uitge-
trokken steenkool (als specitiek
middel tegen huidziekten,Polya).
koolkali, steenkoolpotaseh.

Anthracolitkus = anthracite.

Antkraconecrosis, het door koolach-
tige vernietiging veroorzaakt af-

sterven van organisehe deelen.
Anthracopkh/dis, de brandpokken

(pustuia maligna).
ylnt/iracosis. de verkoling; het bran-

dig worden ; de vorming van car-

buncnlae; de vorming van ?.warte

sputa
_
bij smeden, arbeiders in

koolrnijnen, enz,, ooglidbrand,
brandoog, versterving van het oog.

Antkracotvphus, typhus met vor-
ming van earbimculae.

Anthranilicum acidum, anthranil-
zuur, een overgang van chrysa-
nilzuur wanneer op mangaan-
superoxyde in geconcentreerde
kaliloog fijn gepoederd indigo
gebracbt wordt.

Anihrao:, de kool, de brandblaar,
koolzweer.pestkool, pestbuil, kar-
bonkel; veterin.= niiltbrand; adj.

anthracicus, aan anthrax lij dend.

de anthrax betreffende of daar-
mede overeenkomstig; anthraco-

des, anthracinus, koolachtig, kool-

zwarfc.

Antkropismus, het karakter van het
menschdom; het menschdom;
het mensch zijn: het geheel der

kenmerken van den mensch.
Anlh'opochemia. de sclicikundige

ontleding der deelen en produk-
ten van het menschelrjke lichaam.

Antkropogenesis, —genia, de voort-
teling van den mensch.

Anlhropographia, de natuurlijke ge-
schiedenis, beschrijving van den
mensch.

Anthropoides,—odes, aan denmensch
gelijii of ermede overeenkomstig,
menschvormig.
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Anth'Opolile, een versteend meiiscli,

fossiele overblijfselen van nien-

schen in versteenden toestand,

een anthropoliet.

Anthropotogia, de leer van den

mensch, de inensehkunde, debe-
schouwing van 's nienschen ljcha-

melijke en verstandelijke eigen-

schappen; adj_. anthropologicus.

Anthropomagneiismus = zoomagne-

tisnius.

Anthropomorpjhismus, de leer volgens

welke men zich het opperwezen
met een inenschelijk licliaam, met
nienschelijke hartstoehten, enz.

voorstelde.

Anthropomo-rphosis, de vcrandering

in eene mensclielijke gedaaute;

de mensclivvording.

Anthroponomia, de leer der wetten

van ket mensehclijk leven, der

ontwikkeling van den niensch.

Bnrdaek.
Anthroponosologia, de leer van de

ziekten des nienschen.
Anthropopathia, ket mensehelijk lij-

den, de mensclielijke hartstoeht.

Anthropophobia, de niensehenvrees,

sehuwheid voor menschen.
Anthroposcopiia, de onderzoeking van
den mensck; de physiognomiek.

Anthropotherapia, de menschenheel-

kunde.
Anthropotome,—ia, de ontleedkmide

van het mensclielijke liehaam.

Anthydrojrieus, tegen waterzucht

werkend.
Ardhystericus, tegen hysterie wer-

kend.
Antiarinum, antiarine, een bijzon-

der vergif in den Oepas antiar.

Antibioticus, bet leven vernietigend,

bet leven vijandig.

AntibracJiuim, de voorarm.
Anticardia, veterin.

zwel (scirrheus).

Anthicardium, de bartkuil.

Anticato.rrJialis, tegen verkoudheid
werkend.

Antkkeir, de duim.

borstbeenge-

Antkkolerkus, tegen cbolera wer-

kend.
Anticipo, are, zich voor den tijd

vertoonen; typus a. de te vroeg

optredende typus.

Anticrisis, de tegenkrisis; anticri-

ticus, de krisis wedersprekend,
deze storend.

Antidinica (rernedia), middelen te-

gen duizeling.

Antidotum, tegengif; antidotus, te-

gen vergiften werkend.
Antifebrilia (remedia) = febrifuga.

Antilyssum, middel tegen hondsdol-
heid.

Antimepldtkus, tegen sehadelijke

dampen of smetstoffen werkend.
Antimonium, spiesglans, spiesglas;

antinionialia, spiesglasmiddelen.

Antiparalyticus, tegen verlamming
werkend.

Ardiparastatae,
_
antiprostatae, de

Cowperseke klieren onder den bul-

bus uretbrae.

AntipatUa, afkeer, tegenzin, terng-

stooting; adj. antipathicus.

AntiperisLalticus, tegengesteldaan des

peristaltiscbe bewegmg; niotusa.,

de kronkelende of wornisgewijze

beweging van bet darmkanaal.
Ardipharmacum = antidotum.
Antijihlogistims, ontstekingwerend.
Antiphlogosis, de ontstekingwerende

geneeswijze.

Antipldhiskus, tegen de tering

dienstig.

Antipneumonkus, de longteriiig be-
strijdend.

_

Antipodragrkus, tegen podagra
werkend.

Antipodes, de tegenvoeters, tegen-

standers. De bewonersvan Nienw
Zeeland zijn de antipoden der

bewoners van Engeland.
Anlipsorkus, dienstig ter bestri)ding

van schurft.

Antipyka (remedia), middelen tegen
overvloedige ettering.

Antipyretos, —eticus, tegen koorts

dienstig.
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Antipyrotica, middelen tegen ver-
branding of maagbranding.

Anliquus, oud; snbst. antiquitas.

Ardirrheumatkus, tegen rheumatis-
mus werkend.

Aniiscorbuticus, tegen scheurbuik
dienstig.

Antiscroplmlosus, tegen scrof'elznckt

werkend.
Antiseptkus, bederf- of rotting-
werend.

Antispasis, tegentrekking. tegen-
prikkeling, aftrekking, afleiding.

Antkpasmodicus, krampstillend.
Antispasticus, krampstillend, aflei-

dend, een tegenprikkel voortbren-
gend.

Antistasis :=: antagomsmus.
Antistenium, het "gedeclte van de

rnggegraat waarmedc zich de rib-
ben verbinden; de bovenrug.

AntisypMliticus, de syphilis be'strij-

dend.
Aniitads, tegentrekking (contra-ex-

tensie), tegenstand, wederstre-

Ardithe.nar, de rnusculus semiinter-
osseus van den duim, Winslow;
de korte bnigspier van den duim,
ltiolan.

Antithesis, de tegenstelling.
Antitoidwn := antidotum.
Anlitragus, de tegenbok van het

uitwendige oor.

Arditropus (embryo), bot. recbt uit-
gestrekt (naar'de ligging in het
zaad).

Antizootkus, het clierlijk leven vij-
andig

; tegen smetstoffen werkend,
Kraus.

Antlia, schepwerktuig, pomp: a.
,

pneumatiea, de luchtpomp; a.
'

lactea, de zogpomp; a. sangui-
suga, de kunstmatige bloedzui-
ger; antlia, entoni. de zuiger der
vlinders, Kirby; adj. antliatus.
entoni. insekten met eennietge-
leden zuiger.

Antodordalgicus, tegen tandpijn wer-
kend.

AntrorrhoncJius, een trillend, snor-
rencl of fiuisterend geluid (bij de
auscnltatie).

Antroversio, de voorwaartsbuiging.
Antrum, holligheid,_ holte ; boezem,

b. v. a. Highmori.
Anura, staartloozen, eenklassevan

reptielen, zooals de kikvorsch, de
pad, enz.

Arairesisj —ria, het ontbreken der
pislozing; adj. anurieus.

Anus (ani), de aars, het uiteinde
van den endeldarm.

Anus (anus), een oud wijf ; adj. anilis.

Anxius, rnsteloos, angstig.benauwd;
subst. ansietas.

Anydraemia, het gebrek aan serum
in het bloed.

Anydria, Iiet gebrek aan water of
vochtighcid.

Anydrida, anydriden, watervrh'ezn-
ren.

Am/drm, zonder water; sehcikun-
dig vrij van water.

Aorta, de aorta (hoofdslagader des
lichaams); adj. aorticus.

Aortectasia, eene verwijding der
aorta.

Aortitis, ontsteking der aorta.
Apanastemata, uitwassen op bet

bindvlies van het oog, Sebonlein.
Apianthesis, het uitbloeien. verwel-
ken; ook voor defloratio of ont-
maagding.

Apathia, gevoelloosheid, lusteloos-

heid, onverschillighcid, zorgeloos-
heid; adj. apathicus.

Apatite, een kalkaarde, ook wel
phosphoriet geheeten, bet apatiet.

Apella, een man zonder voorbuid,
een gesnedene.

Apepsia, moeieln'ke spijsvertering;
apeptieus, aan slecbte spijsvei'te-

ring lijclend, niet verterend ; apep-
tus, onverteerbaar.

Aperientia of aperitiva (remedia),
openende middelen, zwakke pur-
geermiddelen; verb, aperio, ire;
subst. apertio; bot. a. ccntripeta
(forum), wanneer de bloemen
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zieh van onderen naar boven en
van buiten naar binnen ontwik-
kelen; a. eentrifuga, -wanneer het
tegengestelde plaats hceft; aper-

tura, de opening.

\ ertorium, een vferktuig om te

openen of te verwijden (b. v. den
baarmoedermond),

Apeialus. zonder bloemblacleren,

b. v. flos a. eene bloem zonder
kroon.

Apex, de top, bet boveneinde vac
eenig deel.

Aphagia, bet onverniogcn om te

slikken, te eten.

Aphodeuma, de faeces, de stoffen

doov den stoelgang ontlast.

Apihodeusis, de stoelgang, ontlas-

tiug van drekstoffen.

Aphonia, de stemmeloosheid, moeie-
lijkbeid in bet spreken; adj. apho-
nus, aphonicus.

Aphoria, de onvruchtbaarheid (der

vrouw); adj. apborus, —ricus.

ApiJtorismus, eene in weinig woor-
den bcvatte leerstelling; adj.

aphoristicus. in den vorrn van
losse spreuken voorgedragen.

Aphrodisiaca (remedia). den bijslaap

bevorderende geneesmiddelen,
middelen ter opvrekking van den
wellust.

Aphrodisius morbus, somtijds in de

beteekenis van syphilis gebruikt.
Aphrosyne, storing in de verstan-

delijke vermogens.
Aphthae, kleine oppervlakkige

zveeertjes inzonderbeid op bet
slijmvlies van den mond, de spruw;
a. epizooticae, raondzvrercn; adj,

apbthosus, aphtbodes, wat met
spruw in verband staat,

AphyUus, bladloos, b. v. caulis.
Apicalis, wat zicb aan den top van

een deel bevindt.
Apiculatus, kort gespitst.
Apiinum, api'ine, eene bijzondere

stof in de peterselie, Petroselinwm.
sativum, venvant aan depeetine-
liehamen.

Apionia, bet gebrek aan vet; adj.

apionicus.

Apiria, de onervarenbeid, bet ge-

brek aan ondervinding; adj. api-

ricus.

Aplanasia, Ophthalmol., bet optiscb

vcrmogen van vrij te zijn van bet

ongemak door spbaerische aber-

ratie veroorzaakt.

Apleurus, bet ontbreken der rib-

ben ; afwezigkeid van bet ribben-
vlies (pleura).

Apneustia, de ademloosbeid ; adj.

apneustus.
Apnoea = apneustia; volgens som-
migen inzonderbeid de moeielijke

ademhaling bij harfcziekten,

Sebonlein; adj. apnoicus, apnous.
Apobiosis, bet afgeleefd zijn.

Apoblastema, loot, uitspruitsel.

Apobole = abortio.

Apobrochismus, bet onderbinden, af-

binden van een lid.

Apocarteria, de vrijwilligc honger-
dood.

Apocatharsis, de zuivering, outlas-

ting (door braken ofpurgeeren);
= emetacatharsis ; adj. apoca-
tbarticus.

Apocenosis, de ontlediging (van va-
ten) ; uitvloeiing of outlasting
van eenig vocht; adj. apoceno-
ticus.

Apochorema, apocboreon, de afwij-

king; de afgang, faeces.

Apochremma, het uitgeworpene
(vooral nit de long); apochrem-
psis, het uitwerpen van slijm.

Apochroeosis, apochromatismus, de
ontkleuring.

Apocope = amputatio.
Apocrenicum (acidum), bronzuur,

Berzelius; adj. apocrenicus.
Apocrisis, —ia, de afscheiding; kri-

tiscbe uitscbeiding.
Apoeryphicus, apocrypbus, verbor-

gen, ondergesehoven.
Apocyesis, bet baren, de geboorte.

Apodemata, entomol. hoornachtige
deelen in de borstholte van in-

sekten en scbaaldieren, Audoum

;

a. insertionis, waaraan zich spie-

ren vastbecbten.

Apodia, bet ontbreken van voeten;

adj, apus
;

5dis, voetloos, zonder
voeten; ichtbyol. zonder buik-

vinnen.
Apodictia, —ice, de Jeer om iets

rechtstreeks te bewijzen; adj. apo-

dieticus. overtuigemb klaar.

Apodiposis, de (ziekelijke) veran-

dering der spieren,beenderen, enz.

in een vetmassa.

Apodixis, de bewijsvoering, bet

onwederlegbaar bewijs.

/ipogalactismus = ablaetatio.

Apogeusis, de stoornis van het,

smaakvennogen, Vogel ; apogeus-

tia, een bedorven smaak.
Apoglucirdcurn acidum, apoglticine-

zuur, ontstaat nit bet gluchiezuur

als de oplossing eenigentijdaaii

de luebt blootgesteld vvordfc.

Apogonum, de levende vrucht in

de baarmoeder.
Apolepismus, de afschilfering.

__

Apolepsia, —sis, het wegblijveu

b. v. van den adem, de stem, enz.

;

terughouding, onderdrukking

;

adj. apolepticus.

Apolexis, de oudcrdoni.

Apolipsis, bet verlaten, plotseling

opbouden.
Apologia, de geleerde of weten-

schappelijke verdediging eener

stelling, eener leer; verantwoor-

ding.

Apolysis, bet losmaken, het losgaan
(b. v. van een verband) ; bet ein-

digen (eener z.iekte); zwakte der
ledematen.

Aponeurosis, het peesvlies, peesach-
tige uitbreiding eener spier; adj.

aponeurotieus.
Apophlegrnatisonla, —tisanlia (re-

media), deslijmontlasting bevor-
derende middelen.

Apophyas, de vertakking van aderen.

Apopllyllenicum acidum, apophyllen-

zuur, een stikstofvri) znnr door

Wohler bereid uit cotaminpla-
tinachloride.

Apophysis, aanzetsel, het uiteinde
van lange beendcren, beenuitwas.

Apoplanesis, vermeende verplaat-
sing van afscbeidingen.

Apoplexia, deberoerte; adj. apoplee-
tus, —ticus ; habitus a., een uiter-

lijk dat aanleg tot apoplesie
verraadt.

Apopneasis, apopnoe, het uitade-

men, verdampen.
Apo-jmicis, de verstikking ; het ge-

voel van toesnoering der keel;

adj. apopnieticus.

Apopsychia, de fJanwte.

Apopikarma, middelen die mis-
kraam te weeg brengen ; eene door
abortus uitgestootene vrucht.

Apopthora = abortus.

Apoptosis, het afvallen.

Apo-retinam, het aporctine, doov
Dopping en Schlossberger in rha-

barber gevonden, misscbien een
omzettiugs-produkt van het in

rheum voorkomend roode liars.

Apvrrkoe,- —rhoa, de (stinkende) uit-

vloeiing; het uitvallen van baren.

Aporrhosis, do overgang in eene

weiacbtige massa.

Aposcemma, ver))laatsing van vocb-

ten, darmontlasting, = metas-

tasis.

Aposceparnismns, bet afliomven; de

bijlsnede; verwonding; de schei-

ding van een gedeelte van den
schedel door eene bijlsnede; de

afzaging; \
aposeeparnisma, de

door aposceparnismus ontstane

hoofdwonde.
Aposchasis, de aderlating.

Aposepedinurn, kaasoxyde, oxydum
caseosum, Braconnofc.

Apospastica (remedia), sterk trek-

kende, afleidende, revulsorische

middelen.
Aposphacelismus, het versterven

;

het afvallen van verstorvene lede-

maten.
Apostasia, — asis, het afvallen, de af-
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stooting, cle vorming van een abs-

ccs; adj. apostaticus.

Apostata, een afvallige, geloofsver-

looelienaar.

A2>o$taxis, neusbloeding.

Apostema, een absces, etterbuil;

zwelling door ophooping van
voclit; adj. apostematicus,—ma-
tins, net absces betreffend;apos-

tematodes, met een absces over-

komstig.
Apostematium, een klein absces.

Apostrophe, de tegenzin, afkeer van
iets; de leiding der sappen naar
een ander deel; eene toespraak:'

adj. apostrophus, —phicus.

Aposyrma, de afschilfering, outvei-
ling.

r

Aposynnqosis, de fistelvorming.

Apolelesma, bet eindigen (van eene
ziekte).

Apothaiiasia, iiet volkoinen afster-

ven (van eenig deel).

Apotheca, eene apotheek: apotheca-
rius, een artsenijmenger, apo-

theker.
Apothedum, bot. schildjes, dekieni-

nuisjes der korstmossen, Lichenes.

Apothema, het bezinksel van eeu

extract; eene eigenaardige stof

die zich uit extract van eikcbast

en dergelijke stoffen afsehcidt,

Berzelius en Bracounot, cortieine

of baststof genaamd.
Apoiherapia, de volkomene gene-

zing, de nakuur; het uitbranden.
Apolhymia, plvysiseh niet aanneem-

baarbeid; tegenzin, afkeer vau
iets; adj. apothymius.

Apotome, —mia = amputatio.
Apozema, een afkooksel; apozesis,

het afkoken.
Apparatus, bet gereedsehap, de toe-

stel; de bekoefte, het noodige;
een gebeel van wcrktuigen b. v.

a. iustrumentorum; verb, apparo,
are, toerusten, aanschaffen.

Appendix, het aanbangsel; diminut.
appendicula; adj. appendieulatus,
van aanhangsels voorzien, b. v.

stamina a., van een aanbangsel
voorziene meeldraden.

Appetentia, appetitus, de eetlust;

verb, appeto, ere.

Applanatus, vlak, effen.gladgestre-

ken; subst. applauatio, hetgelijk
maken; verb, applano, are.

Applicatio, aan- of oplegging, toe-

passing, toediening van gences-

middelen ; verb, applico, are.

Appositio, byvoeging. ophooping
van buiten, aanzettiugvan irieuwe

deelen ; appositus, nevensstaaud;
verb, appono, ere.

/Lppressiis, aangedrukt; bot. folia a.

met de bovenvlakteaan densten-
gel liggend; verb, apprimo, ere.

Approprialio, chem. de toestand van
twee lichamen die zich zonder
de medewerking van een derde
niet kunneu vereenigen; aanma-
tiging, toeeigening.

Approximatns, genaclerd ; stamina
a., aan elkander liggcnde meel-
draden.

Apractus, onbrnikbaar, niet mvttig.

Aprkatio, bet bleekeu, het groeien

op zonnige, dorre plaatsen ; apri-

eus, vrij, zonnig.
Apsychia, flauwte.

Apt'erus, ongevleugeld, vlengelloos.

Apteryx, een rogel van Nieuw-Zee-
land, khei geheeten'.

Aphis, geschikt, bekwaain, passeud

;

aptatio, het aanpassen, aan elkan-

der voegen; verb, apto, are.

Apyetus, gcen etter bevattend.

Apyrenus, zonder kern.

Apyreticus, apyretus, koortsvrrj.

Apyrexia, cle koortsvrije tijd.

Apyrinum, apyrine, eene door Bizio
uit kokosnoten bereicle stof, met
amylum overeenkornstig maar
lichter, in koud water oplosbaar,

bij verhitting zich weder uit-

scheidend, door vuur niet ver-

weekend en ook niet smeltend.
Apyrum, apyr, volgens Brugnatelli

een nieuw vuurbestendig alkali

in dc urine (volgens Dobereiner

waavschijnlijk kalkphospbaat en

talkphosphaat).
Aqaa,liet wafer; aqucus enaquosus,
helder als water, wateracbtig;
aquaticus, tot het water behoo-
rend, in het water levend.

Aquaeduclus, eene waterleiding.

Aquiducvs = hydragogus.
Aquocapsulitis, opthalmol. =; De-

seemetitis, hydromeningitis, iritis

serosa, beteekent zekeren vorm
van iritis met diffuse exsudaten;
volgeus de vroegere stelling eene

ontstelring van het Descemetsehe
vlies en den daarmede verbonden
sereusen tractus, welke het in-

wendige oog zoude bckleeden.

Arabinum, arabine, het in water
oplosbare gedeelte van versehil-

lende gomsoorten, inzonderheid

van gummi arabieum.
Arabs, de Arabier; adj. arabicus.

AracMnicum acidum, arachineznur,

eeu vetzuur in de olie van den
aardeikel, Arnolds hypogaea.

Arachnitis,—nodilis,—noideitis, ont-

steking der arachnoidea (spinue-

websvlies) van de herseneu of bet
ruggemerg.

Arachnod.es, arachnoidens, spinne-
webachtig.

Araeoidea, dc warmtestofvei-bindin-

gen, Meissner.
Araeomelrum, de dichtheids- of

zwaarte-meter voor druipend
vloeibare stoffen.

Araeoticon, de zoogenoemde warm-
testof, Meissner.

Araeus, dun, los; subst. araeosis,
de verdunning, losheid.

Aranea, de spin; adj. araneosus,
spinachtig, spinnewebaehtig; ara-
neida (animalia), spinachtige
dieren.

Arbiter, de seheidsrechter, kamp-
rechter; arbitrium, de beslissing,

bet goedvinden, de meening,
machtspreuk, uitspraak; arbitra-

rius, willekeurig, b. v. motus.
Arbor, de boom; adj. arboreus.

Arborescens,
_
boomachtig, boomvor-

mig (struikachtige planten of mi-
neralen).

Arbutinum, arbutiue, eene bittere

stof iu de bladeren der beredruif,

Uoa ursi.

Arbutus, heester.

Arcanus, geheim; subst. arcanum.
Archaeus,—eus, oorspronkelijk, aan-

vankelijk, primair, beginnend.
Archaeus, de Archcius bij v. Helmont:

de natuur en bescbikker van alle

zaken, beginsel, levensbeginsel.

ArchegeneSj —enus, oorspronkelijk,

primair; morbi a., primaire, bij

eenige nieuwere schrijvers heete

ziekten.

Archego&aurus, een reptiel uit bet

steenkooltij dpei'k.

Archiater, de oppergeneesheer, de

eerste of lijfarts.

Arc/dluim, archil, orseille, cudbear,

persio, eene kleurstof in onder-

scheideue soorten van korstmos-
sen, Lichenes.

Architectura, de bouwkunst; a. cor-

poris, de lichaamsbouw.
A rchocele, cle endcldarmbreuk (waar

eene lis des endeldarms den uit-

wendigen breukzak vormt).

Archocysiocotyosyrira, de aarspis-

blaas-scheedefistel.

ArchocysLosyrinx, een aarsblaasfistel.

Archopioma, het uitzakken van den
endeldarm.

Archos = proctos.

Archosyrinx, een aarsfistel.

Archyle, de grondstof, oorspronke-

lijfee stof (prothyle).

Arcticus, noordelijk; homo a, een
mensch uit de poolstreken.

Arctus, eng, dicht by elkander ge-

legen; subst. arctatio, devernau-
wmg; verb, areto, are.

Arctuvinum, aretuvine, vormt zich

uit de met emulsiue vermengde
oplossing vau arbutine-oplossing.

Arcus, de boog; adj. arcuatus,

boogvormig, gekromd, b. v. au-
therac.



ARDOR — A1TERIA. ARTERIECTASIS — ARTICULATIO. 29

Ardor, bet branden, een brandend
gevoel, de liitte : -verb, ardeb. ere.

Area, het veld, het bereik, eenebe-
grensde plaats ; a. optica, bet ge-
zichtsveld: in de ontwikkelings-
leer a. germinativa, de vrucht-
hof: a. pellucida. doorschijnende
vruchtvlek

; a. vasculosa, va'atvlek

;

a. vitellaria, dojervlek; diminut.
areola, de kring, de hof, de tepel

;

entomol. area, ruimten tussehen
vezels, platen of vatcn, ook die
wclke gevormd worden door de
vertakkingen van de nerven der
tweevleugelige insekten; areola,
hetveldje: adj. areolaris; tela a.

conjunctiva, los bindweefsel ; vor-
meloos bindweefsel, Henle.

'

Arena, het zand, strydperk ; arenula,
fijn zand. gruis'; arenatio, bet
zandbad; arenosus, zanderig.

Areola, zie area.

Argentite, zwavelzilver, een zilver-
erts, het argentiet.

Argentum, bet zilver ; adj. argenteus.
Argilla, leeruaarde; adj.' argillaceus,
—lodes, leemachtig, van leeni.

Argumentum, bewijsgrond, de stof,

net bewijs, de inkoud; verb, ar-
gumentor, ari, bewijzen, tot be-
wijs aanvqeren ; argiimentatio, de
bewijsvoeving.

Aricinum, arieine, eene alkalisch
rcageerencle stof in de bast van
den cnsco- en jaen-kina.

Aridus, dor, droog; ariditas, de
droogheid, dorhe'i'd; aridura, de
verrnagering of atrophieering van
afzonderlijke leden; verb, areseo,
ere, verdroogen; areo, ere, droog
zijn.

AriUuH, bot. zaadmantel, zaadrok,
zaaddek; een beker- ofzakvormig
omhnlsel van liet zaad, van eene
vleezige, saprijke, vliezige zelf-
standighoid; adj. arrillatus.

Arista, bot. de kafnaald (bij cle gras-
sen); aristatas, met kafnaaklen,
b. v. antherae.

Aristolochinum, aristolocbine, eene

bitter© pianten stof in de pjjp-
bloem, Aristolockia.

Armamentarium, armarium, voor-
raadkamer voor wapenen, gereed-
schappen, enz, ; a. ehirurgicnm,
eene verzameling van heelkundige
instrument-en.

Arrnamenhim, bet wapen ; a. galva-
nicum, de galvaniscbe battery.

Armatura, bet anker of sluitstuk

eener boefmagneet ; armatus, ge-
wapend.

Armilla, armband, de ringvormige
band van bet bandgewricht.

Annus, de opperarrn.
Arolia, entomol. de zooltjes.

Aroma, de geur (van pianten), eene
speeerij ; adj. aromaticus.

4?"),aA__(spiritus oryzae), rijstbran-

dewijn.
Arrectores pili, de opriebters van

het haar, kleine spiertjes aan de
baarzakken, Eylandt; arrectas,

opstaand.
A.rrhizohlastae (plantae), de niet aan
den wortel kiemenden, d. i. waar
aan het zaad het snaveltje ont-
breekt, Wildenow.

Arrhizos, zonder wortel, wortelloos.
Arrhythmia, het ontbreken der
rhythmische beweging, onregel-
matigheid (b. v. van denpols) ; adj.

arrhythmicus.
Ars, de kunst; adj. artificialis, door
kunst gevormd, kunstig, kunst-
matig.

Arsenas, een arsenaat, arsenikzuur
.zout.

Arseniads, arsenieasis, ziekte ten
gevolge van het gcbruik van ar-
senik.

Arsenicicus, arsenikzunrboudend.
Arsenicosus, arsenosus, arsenigzuur-

houdend.
Arsenicum, rattekruit.

Arsenom.etkglum, —ylium, arsenik-
methyl, radikaal' van kakodyl,
Bunsen.

Arsenum = arsenicum.
Arteria, de slagader; a. aspera,de

] ncbtpijp; adj. arteriosus.—riodes,

arterieel, slagaderlijk.

A rteriedasis, slagaderverwijding,
uitzetting eener slagader.

A.rteriectopia. onregelmatige ligging
eener slagader.

Arleriitis, slagaderontsteking.
Arteriodiastasis, hot van elkander

staan der beide einden van eene

geseheidene slagader.

Ai'teriodomum, een pincet ten ge-

bruike bij het onderbinden van
slagaderen, E. Graefe.

Arteriologia, de leer der slagaderen.

Arteriomalacia, —lacosis, de vorwee-
king van slagaderwanden.

Arteriopalmus, het kloppen der slag-

aderen.
Arteriopiester, een werktuig ter sa-

mendrukking van slagaderen.
Arterioplania,

""

overmatige verlen-

ging, afwijking in den loop van
slagaderen.

ArteriorrJiexis, verschouring van
slagaderen.

Arlerioslenosis,vcrnauwing van slag-

aderen.

Arteriosleosis, —stosis, vcrbcening
van slagaderen.

Arteriostre.psis — torsio arteriarum.
Arteriolomia, hetopenen eener slag-

ader; eene slagaderdoorsnijding.
Arteriolomus,^ een werktuig voor de

arteriotomie.

Arthraga, arthralgia, pijn in de ge-
wricbten, ledenpijn; adj. arthral-

gicus.

Arthrapost&ma, een absces in een
gewricht.

Arthrelcosis, eene verzwakking der
gewrichten.

Artkrembolesis, het ontwrichten, de
repositie van een ontwrichte of
gebrokene ledemaat; arthrembo-
lum, —lus, een werktuig ter ont-
wrickting van ledematen.

Arthridium, arfchrodium, een klein
gewricht.

Arthritis, de gewrichtsontstekino\
jicbt; adj. artkritieus.

Arthrium, entomol. een achterste
ledemaat.

Arthrocaee, —cacia, de zboo-enoemde
winddoorn, in het algemeeu eene
chronische ziekte van het inwen-
dige der gewi'ichten.

Arthroeacologia, de leer vandcziek-
ten der gewricbten, liust.

Arthrodes, met een gewridit over-
eeukomstig.

Arthrodia, eene vrije geleding ; en-
tomol. eene kogelgeleding.

Arthrodynia, gewrichtspijn.

Artliromemngitis, de ontsteking van
den bearsband van een gewricht.

Arthropathia, gewriehtslijden.

Arthrophbgosis, eene ontsteking der

gewricbten.
Arthrophyma, een gewrichtsgezwel

;

a. adenochrondriuni, de witte
zwelling der gewrichten.

Arthroplasties, de kunst van bet
A'ormen van (kunstmatige) ge-
wrichten.

Arthropyosis, de ophooping van et-

ter in eene gewrichtsholte.

Arthrorrhagia, de bloeding der ge-
wricbten.

Artkrorrkeuma, artbrorrheumatis-
mus, rheumatismus der gewi'ich-

ten.

Arthrosis, het gewricht, eene gele-

ding.

A rlhrosymphysis, gewrichtsvergroei-
ing.

Arlkrosyrinx, de gewrichtsfistel.

Arthrozoa, zoolog. de familie der

gelede dieren.

Articulatio, articulus, het_ gewricht,

de bewegelijke vereeniging van
twee beenderen; adj. articularis,

tot een gewricht bchoorencl, dit

betreffend;
_
articulatus, geleed,

door geleding verbonden; bot.

caulis a, een gelede Stengel; fo-

lium a. een geleed blad ; stylus a.,

als zich tussehen de basis van bet
stijlkanaal en den stemppl eene
clwarse insnijding bevindfc; en-
tomol. geleed.
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Artife.v, een kunstenaar; artificium,

een kunsfcwerk; adj. artificiosus.

Anomele, —U, honigdeeg, honigbrij.
pap van brood met honig.

Artophagus, iemand die veei brood
eet, van brood lceft.

Arlopoeopsora, de bakkersschurffc,

Bateman.
Artus, het lid, eene cxtremiteit.

Aryepiglotticus (arytaenepiglotti-
cus). zich_ aanhechtend aan het
bekervorioige kraakbeen en het
strotklepje.

Arytaena, net bekervormige kraak-
been ; arytaenodes, —oides, —oi-

deus, bekorvormig, b. v. cartila-

gines.

Asapku-% naaui van een geslacht van
tvilobieten.

Asarcia, het gemis van vleeseh. dun-
heid der spieren; adj. asarcus,
vleeschloos, zeer inager.

Asarinum, het asariue (behoorende
tot de stearoptena), in den wortel
van het mansoor, Asarum.

Asbestus, een vezelachfcig verschei-
denheid van onderscheidene mi-
neralen der hoornblendefamilie,
die meeatal in verbinding met
serpentijn wordt gevonden; het
asbest.

Asbole, —los, het roet; asbolodes,
roetaebtig; asbolicus, door roet
ontstaan; carcinoma a., sehoor-
steenvegerskanker.

Asbolinum, het asboline, eene bh-
zondere stof in het roet, verkre-

gen door dit met water nit te

trekken, Braconnot.
Ascaricisis, ascaridiasis, de ascari-

denziekte.
Asearis, de ronde worm, spoelworm

(ingewandswonn); a. vermicula-
ris

_
(oxyuris v.), de priemstaart,

springworm; a. lumbricoides, de
spoelworm; adj. ascaroides, met
een aseariaovereenkomstig, aan
aseariden lijdend.

Ascidium, een zak, een kleine zak

;

adj. aseidiodes, —diformis; bot.

het kruikje, de bladbuis, een onre-
gelmatige vorm van den bladsteel

;

zoolog. zakpijpen, lmidzakdieren.
Ascites, de buikwaterzucht ; adj. as-

citicus.

Asclepion, eene kristalliscerbare

hars in het melksap van de zrjde-

plant, Asclepias syriaca.

Ascos, de lederen zak, het onder-
lijf; bot. het kiembuisje.

Asitia, het vasten; gebrek aan eet-

lust.

Asocles, misselijk, walgcnd, tot bra-
ken geneigd; febris a., de braak-
koorts,

Asparaginum, hot asparagine (amid
van appelzuur), in de uitspruit-

sels der aspersie, Asparagus,
reageert zwak zuur ; a. bills, gal-
asparagine,_ in ossegal: aspara-
ginicum acidum, asparaginezuur,
ontstaat door asparagine met
sterke zuren te koken.

Asper, zuur; subst. aspcritas, as-
predo.

Aspermus, —maticus, zonder zaad
of bevrucktingsvochfc; subst.
aspermasia, —matia,—matismus,
—mia, het ontbrcken van zaad.

Aspertannicum acidum, aspertan-
zunr, in het welriekende ruw-
kruid of lieve-vrouwen-bedstroo,
Asperula odorata.

Asphaltenum, de in aether en ter-

pentijnolie oplosbare zwarte hars
van het asphalt.

Asphaltum, asphalt, aard-, steen-,

bergkars, jodenlijm, aardpik.
Asphyxia, afwezigkeid van den pols

:

verstikking, schijndood; adj!
asphyetieus, asphyetus.

Aspidophorus, schilddragend, met
schilden bedekt.

Aspidorhynchus, een geslacht van
fossiele sanroide visschen uit het
juratijdperk.

Assarnarum, assamar, in den suiker-
teer, cl. i. in het produkt der
drooge distillatie van suiker.

Assatio, het braden, roosteren ; verb.
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asso, are; adj. assatus, assus. ge-
bradeu.

Assimilaiio, het gelijk niaken, het
opnemen of verwerken van uit

hot voedsel getrokkene stoffen.

A-ssula, de splinter.

Assumtio, het opnemen; verb, as-

sumo, ere.

Asteracanihus, een fossiele vinstekel
uit het lias, jura, enz.

Asleridae, de i'amilio dcrzeesterren.
Asthenia, de zwakte; adj. asthe-

nicus.

Asthma, de moeielijke ademhaling,
boi'stkramp, kortademigheid ; vc-
terin. dampigheid; adj. asthma-
ticus.

Astoma, zonder mond,
Astragalus, anatom. het kootbeen;

botan. kootkrnid, hokjespeul.
Ast'i'obolismiis, het door den bliksem

getroffen worclen ; elke hevige en
plotseling aanvallende ziekte.

Astrologia, de sterrewiehelarij, het
waarzeggen uit den stand der
sterren; astrologus, een sterre-

wichelaar; adj. asfcrologicus.

Aslronomia, de sterrenkunde ; as-
trononras, een sterrenkundige

;

adj. astronomicus.
Astyl.us,_ bot. ongestrjld, als de stijl

afwezig is.

Asylum, net toevluchtsoord.
Asymmetria, het gemis van overcen-
stemming; onevenredigheid.

Asynergia, het gebrek aan mede-
werking; adj. asynergos.

Asynodia. het
onvermogen
asyuodieus.

Asystole, gebrek aan samentrekking

;

adj. asystolious.
Ataxia, wanorde en ongelijkheid in
de organische verrichtingen, zeer
geschokte toestand van het ze-
nuwstelsel; adj. atacticus, atactos.

Atechnia, de ongeschiktheid, onhan-
digheid; adj. atechnicus.

Atecnia, de kinclerloosheid; adj.
atecnos.

11. c*,o y Jiaiiv/O.

gemis van bijslaap;

tot den byslaap ; adj.

Atelectasis, de onvolkomene uitzet-
ting, b. v. pulmonum.

Ater, zwart, donkerzwart.
Athamardinum, athamantine, bittere

stof in beerwortel, Athamantha
oreoselinum.

Athanasia, dc onsterfelijkheid; bot.
duurbloem; adj. athanatos.

Alhelasmus, het gemis van zoog-
vermogen, uithoofde van het ont-
breken of misvorming der borst-
tepels.

Atheles, athelus, zonder borsttepels;
der borst ontwend; een zooge-
noemd papkindje.

Atherodes, met eene aar overeen-
komstig, vol aren.

Atheroma, een gezwel dat eene brij-

achtige zelfstandigheid bevat,
papgezwel; adj. atheromaticus,
—tosns.

Athieta, een kampveehter, athleet,

een sterk gespierd man; adj.
athletieus.

Athymia, moedeloosheid, ontmocdi-
ging; adj. atbymicus, athymus.

Atlas, de drager, de cerste hals-
wervel; adj. atlanticus, —this.

Atmidriatica, —ce, genecswijze door
blootstelling van het hjdende
deel aan damp (medicina fumi-
gatoria).

Atmidodes, atmodes, dampvormig,
met damp gevuld.

Atmolutron, het dampbad.
Atmomechane, destoommachine; adj.

atmomechanicus.
Atmoraetrum. de dauipmeter, een

werktuig ter bepaling van de hoe-
veelheid vocht die door verdam-
ping van eene vochtige opper-
vlakte verdwijnt; adj. atmome-
trieus.

Atmosphaera,
_
de dampkring; adj.

atmosphaericus.
Atmosphaerologia, dampkringskun-

de, weerkunde.
Atmosporeus, dc dampverbreider

(machine).
Atmostatica, de leer van het even-
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wicbtvandampvormigelichamen;
adj. atniostaticus.

_

Alocia, de (vrouwelijke) onvrucht-

baarheid; adj. ato'cus.

Atol, ceii ringvorrnig koraaleiland.

Atomistica, de atomistiek, de ato-

mistische ontologie (grondstof-

leer), volgens welke alle liehamen
nit atomcn bestaan; adj. atoini-

cus, atomisticus.

Atomus, het atoom,_ kleinste deeltje,

een oorspronkelijk stofdeeltje.

Atonia, verslapping, zwakte. gemis
aan span- of vecrkracht; adj.

atonicus. -

Atrabilaris, zwavtgallig.

Atrachelia, het gemis vaii een hals,

kortkalzigbeicl ; atraekelus.

Atrarnentum, zwartsel, inkt.

Atresia, de sluiting, het outbroken
eener natuurlijke opening, b. v.

a. ani, vaginae, enz.; adj. atre-

tics; foemina atreta, eene vrouw
zonder uitwendige opening der

scheede.

Atrelocepholus, eene misgeboorte
waarbrj sommige openingen van
het hoofd ontbreken, b. v. die

van den mond.
Atretocormus, eene misgeboorte

waarbrj openingen van den romp
ontbreken, b. v. die van den aars.

Atrichia, —iasis, haarloosheid, het

ontbreken der haren; adj. atri-

ehus.

Atrium, een ingang, voorkamcr,
voorhof.

Atrocoeruleus, zwartblauw.
Atrophia, gebrekkige voeding en

diente'n gevolge vermagering van
eenig deel of van liet geheele

licliaam; adj. atrophicus. atro-

phus.
Atropinum, bet atropine, vlnchtig

alkaloide in de wolfskers of het
dooilkruid, Atropa belladonna.

Attenuatio, verd mining, vermage-
ring, versmachting, vermindering;
verb, attenuo, are; attenuates,

bot. dun toeloopend.

AURICULA.

Attonitus, door den donder getrof-

fen, bedwelmd, door apoplexie
getroffen.

Atiractio, aantrekking; verb, at-

traho, ere; remedia attrahentia,

attractiva, attraetoria, aantrek-

kende, afleidende middelen, trck-

pleisters (epispastica).

Attributum, eigenschap, kenteeken,
onderscheidingsteeken , zinne-

beeld; verb, aitribuo, ere.
__

Attrilio, het aanwrijven, wrijving,

beleediging van eenig cleei door
wrijving; verb, attero, eve.

Atypia, het gemis van een bepaald
karakter (typus), onregelmatig-

heid; adj. atypicus, atypus.

Audio, augmentum, vermeerdering,

toenanie; verb, augco, ere.

Auclor, een bevorderaar, stichter,

schrijver van een boek.

Auctoritas, aanzien, gezag, erkende
geloofwaardigheid, getuigenis.

Audacia, stoutmoedigheid, vernie-

telheid, adj. andax.

Auditus, het gehoor; adj. audito-

rius; verb, audio, ire.

Augite, een rnineraal van de hoorn-
blendegroep, het augiet.

Augurium, voorzegging, prognosis,

voorteeken, voofgevoel ; verb, au-
guror, ari.

Aula, eene opene plaats, vergader-

zaal; adj. aulicus.

Aura, de zachte wind, lucht, geur;

a. seminalis, bot. liet vluchtige
bestanddeel van hefc bevruchtings-
voclit; a, popularis, de verander-
lijke volksgunst,

Aurantiacus, oranjeappelkleurig.

Aarantium, oranjeappel, appelsina;
citrus a. oranjeboom.

Auratus, verguld, met goudgele
vlekken bezet.

Aurelia := chrysalis (entomol).
Auriada, oortje, een klein oor;adj.

auricularis, —latus, b. v. folium

a , een blad met geoorden voet,

waarbij de zelfstandigbeid van
den vbet zieh in klcine lobjes
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(auriculae) van onbepaalden vorm
naar buiten voortzet.

Auriform, goudhoudend, van mine-
ralen sprekende.

A urigo, geelzucht.

Aiiripigmenium, geel zwavelarsenik,
arsenigsulphide, operment.

Auris, het oor; auritus, met ooren,

entomol. geoord (met twee kleine

aanhangsels).
Aurura, het goud; adj. aureus.

Ausmltatio, het onderzoek van in-

wendige deelen door middel van
het gehoor.

Austerus^rung, onvriendelijk,hard,

gestreng; subst. austeritas.

Autochir, —cldrus, de zelfmoorde-
naar; autochiria, de zelfmoord.

A utocinesis, de willekeurige bewe-
ging.

Autoclave, een zich zelf sluitend

kookwerktuig, eene soortvanpa-
piniaansehen pot, Lemare.

Autocratia, de zelfheevschappij, on-
afliankelijke macht.

A utodidactos, iemand die zonder
lcermeester het tot zekere lioogte

heeft gebraeht in wetenschap of
kunst, zelfgeleerde.

Azitognosis, de zelfkennis, eigen
onderzoek; adj. autognosticus.

Automaton, een automaat, een (le-

venloos) zich zelfbewegend werk-
tuig, een machinaal menseh ; adj

.

automates. —maticus; niotus a.,

de niet aan den wil onderwor-
pene, de onwillekeurige bewe-

<Sing-
Autonomia, wilsvrn'heid, eigen wil,

zelfstandigheid
; adj. autonomics!

autonomicus.
Autopepsia, de zelfverfcering (als
zoodanig beschouwden sommigen
de maagverweeking).

Autophonia, de zelfmoord : autopho-
nns, de zelfmoordenaar.

A utojjhonia, de eigene stem welke de
genecsheer bij het spreken in dc
te onderzoeken borst zoude waar-
nemen (??).

Autopsia,
_
het jzelfzien, de zelfbe-

schouwing, eigen waarneming; bij

sommigen het lijkenonderzoek.
A utopta, de ooggetuige.
Autopvrites, autopyros, grof, eigen-
bakken brood.

Autoscopia = autopsia.
Autozea, pompernikkel.
Autumnatis, bot. gedurende den

herfst groeiend.

Auidliatio, —Hum, de hnlp; adj.

auxiliaris; verb, auxilior, ari.

A valanche, sneeuwval.
Avanturien, een verscheidenheid van
kwarts met kleine schitterende
micaplaatjes.

Avena, de haver; a. excorticata,

haverdegort; adj. avenaccus;
aveuaceae (plantae), havergras-
sen.

Avenius, bot. niet geaderd, b. v.

folium.

Axilla, oksel, okselholte, hoek door
verschillen.de deelen gevormd;adj.
axillaris, bot. okselstandig.

Axioma, eene erkende, eemvige waar-
heid ; eene stelling die geen bewijs
behoeft.

Axis, de as ; cylindrus axis, de as-

cylinder.

Axungia, vet, reuzel, smeersel.

Azocodeinum, azocodeine, ontstaat
door behan deling van nitroeo-

deine met zwavelammonium.
Asoerythrinum, azoerythrine, de

kleurstof in het orseille (lakmoes-
mos).

Azoicus, zonder leven, naam van de

oudste lagen der aardkorst.

Aiolilminum, azolitmine, een be-

standdeel der kleurstof van het

lakmoes, Kane.
Azoleinicum acidum, azole'inez.uur,

Laurent, = oenanthylzuur.
Azotwn, dc stikstof= nitrogenium;

adj. azotieus, stikstofhoudend.
Azulmicum (azotulmicum) acidum,

azulmzuur, misschien eene stik-
stofhondende humusaehtige stof,

Schlossberger.
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Azureus, helder, sehitterend blauw

:

heruelsblauw.
Azyges, —gos, —gus, ongepaard.
Azymia, het ontbrekeu van gisting,

Bacca, de bes; not. eene saprijke

of vleezige vrueht die niet open-
sprirtgt en geen steenachtig endo-
carpium heel't; adj.baceatiis, bes-

vormig, met besseh bezet; ovarium
b., entomol. waar op_ de opper-

vlakte de korte eierbuizen zitten.

Bwxiliaria, staafjeswier._

Baculus, de stok, staf ; diminut. ba-

cillus; b. ligatorius, het onder-
bindingsstaafje.

Badius,^ kastanjebruin.
Balaenidae, de familie der walvis-

sclien.

Balanitis, oppervlakkige ontsteking
van den eikel en de binnenzijde
van de voorhuid.

Balanoblennorr/ioea, de eikeldruiper.

Balanitis, de eikel.

Balbus, stamelend; subst. balbis-

mus, balbuties; verb, balbutio,

ire, stotteren.

Ballismus, ket kuppelen. dansen,
de St. Vitusdans.

Balneator, de bader ; femin. balnea-
trix.

BalneograpMa, badbesehrijving, de

besehrijving van een bad of van
badplaatsen in het algemeen ; adj.

balneographieus.
Balneologia, de leer der baden.

Balneotechnice, de kunst om baden
gereed te raaken; adj. balneo-

teclmieus.

Balneolkerapia, de geneeswijze door
middel van baden.

Balneum, balineum, het bad; b.

arenas, het zandbad ; b. mariae.

een vraterbad waarbij de vaten
door heet water, waarin zij staan,

Yerwarnid worden.

de ougegiste toestand: azyrnuni,

het niet gegiste, ongezuurde;
azymus, niet gegist, onge-
zuurd.

Balsamatio, het balsemen van lijken.

Balsamum, balsamus, de balsem;
adj. balsamicus.

Baptisterium, eene badplaats, bad-
kulp, doopvont.

Barba, de baard; adj. bavbatus;
palatum b., bot. een met haren
bezet verhemelte; stamina b., g_e-

baard, met korte haren die in

bosjes zijn vereenigd,
_
waarvan

ieder uit een punt sehijnt voorfc

te komen.
Barbarus, buitenlaudsch, uit-

heemseh, woest ; barbarisinus,

eene uitdrukking die strijdig is

met de regels der taalkunde.

Barilla, de aseh van Salsola, Sali-

comia en andere zeeplauten, het

spaansche woord voor wat de
Engelschen kelp noemen.

Baromacrometrum, een werktuig ter

bepaling van de lengte en het

gewicht van pasgeborenen, Stein.

Barometrum, hetweerglas, de zwaar-
temeter, luchtweger.

Baroscopiurn =: barometrum.
Baryecoea, —eeoia, hardhoorigheid,

eerste graad van doofheid.

Baryetica, —eg, de leer van dezwaar-
te'kracht.

Baryglossia, — ottia, het moeielijk

spreken, zwaartongigheid, moeie-
lijkc spraak; adj. baryglossus,

—otfcus, —otticus.

Barylalia = baryglossia.

;
Baryodmia, een onaangename reuk,

stank; adj. baryodmos, kwalijk

riekend.
Baryodyne,—dynia, eene dicpe.kna-

gende smart; adj. baryodynos.

Baryphonia, eene zware, harde

spraak ; adj. baryphonus,—nicus.

Ban/ta, zwaarspaat, het bariet.

Barythjmia, zwaarmoedigheid, drift,

oploopendheid; adj. barythmus.
Barytium, het metaal der zwaar-

aarde.
Baseitas, —sicitas, —sitas, het ba-

sisehe beginsel; het zieh verhou-

den als eene seheikundige basis.

Basilicas, koninklijk, bijzonder

werkzaam (b. v. geneesmiddel)

:

vena b„ de ader aan de ulnair-

zijde van den voorarm ; unguen-
tum b. teerzalf (officineel).

Basiocestrum, een pijlvormig instru-

ment ter doorboring van het
hoofd van het foetus.

Basioglossus (museums), het van de

bas'is van het tongbeen ontsprin-

gende gedeelte van de tongbeen-
tongspler (hyoglossus).

Basiop/iaryngeus, basioglossopha-

ryngeus, ton gbeenkeelspier.

Basis, de gvondslag het onderste
gedeelte; de materieele grondslag
van een scheikundig lichaam; in

reeepten het hoofdmiddel; adj.

basilaris, tot eene basis behoo-
rende; bot. voetstandig, b. v.

stylus; basicus, van scheikundig
basischcn aard.

Bassinicum acidum, bassinzunr in

de olie van den boterboom, Bas-
sia latifolia, en Cocculus indicus

(kokkefkorrels)

.

Ba.ssotinum, bassoragom, in de tra-

gacanth, in water alleen opzwel-
lend.

BatracMi, — cii, —cia, de kikvorseh-
achtige amphibicn.

Batraciiiod.es, overeenkomstig met
een kikvorsch.

Batradinitae, fossiele voetstappen
van batraehien.

Battarismus, —lismus, het stamelen:
battaros, de stamelaar.

Battitura = squama, inzonderheid
van metalen.

Bdellometrum, de knnstmatige bloed-
zuiger van Sarlandiere.

Bebeerinum, bebeerine, alkalo'ide in

den bast van Nectandra rodiei.

BecMcus, hoest verwekkend ofstil-

lend; remedia b., gewoonlijk in
de laatste beteekenis^ middelen
welke de uitwerping uit de borst
bevorderen.

Bechortopnoea, bij sommige nieu-

wcre schryvers: de kinkhoest.
Begum, het uit de longen uitgewor-

pene.
Behenicum acidum, behenzuur, in

de olie der beheimoot van den kel-

lorboom, Moringa hyperanthera.

Belemnitus, een fossiel uit het jura

en het krijt, zijnde het inwendige
been of de sclielp van uitgestor-

vene naakte koppootigen, een
belemniet.

Behmnoteutkis, een geslaeht van
belemnieten.

Belonodes, naaldvormig.
Belonospasis = Perkinisrnus.

Bemamidum, hot amid van benzoe-

zuur.

Benzhydroleum, benzhydrol, een tot

de benzoylreeks behoorend li-

chaam in het gezuiverde stearop-

ten van kassia-olie.

Benzidinum, benzidine, een kristal-

lijn alkalo'ide, verkregen uit in

alkohol opgelost azobenzid.

Benzinum, benzoleum, benzin, eene
koolwaterstofverbinding welke
zich vormt door drooge distillatie

van benzoezuur.

Benzohelicinum, benzohelicine, ont-

staat door een scheikundig pro-

ces tilt het populine.

Benzoicinum, "henzoicine, benzoe-

zuur-h glycerine (eene dikke olie).

Benzoinum, benzo'ine, bitteraman-

deloliekamfer.

Benzoinus, met benzoe overeen-
komstig.

Benzonum, benzon, brandige ben-
zoezuurgeesfc.

Benzophenidum, benzophenid, ont-
staat door behandeling van phe-
nylzaur met benzoechloruren.

.
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Bemophenonum, benzoplienon, ont-
staat bij distillatie van benzoe-
zuur met kalk.

Benzosalicinum, benzosalicine =
populine.

Benzoyle, —Hum, benzoyl, een ter-

nair radikaal, waarvan de bitter-

amandelolio als hydraat kan be-
schouwd worden, Sclilossborger.

BemoylureMum, benzoylurei'de, ont-
staat wanneer fijn ureum met bit-

teramandelolie verwarmd wordt.
Benzyle, —Hum, benzyl, polymeer
met benzoyl, bestaande uit

O28 fl 10 0\ Schlossberger.
Berberimtm, plantenbasis in den
columbowovtel en in de houtcel-
len van bcrberis.

Berbinum, bcrbine, eveneens eene
basis in de berberis.

Beryllium, of glycinnm, metaal nit

de berylaarde en glycinaarde.
Betorcinum, betorcine, eene kleur-
looze stof, zicb vormende door
drooge distillatie van usninezuur.

Belidinum, betuline, hars van den
berk, Lowitz.

Biacutus, tweesnijdig.

Bibitorius, bij hot driiiken dienende

;

musculus b., de inwendige rcchto
oogspier; verb, bibo. ere.

Bibli'oiogia, boekenkennis.
Bibliopola, een boekhandelaar; bi-

bliopolium, de boekbandel.
Bicarbonicus, dubbelkoolzuur.
Bicephalus, met twee, boofden ; subst.

bicephalinm.
Biceps, tweeboofdig, b. v. musculus.
Bicornis, tweehoornig. b. v. uterus.

Bicostatus, tweeribbig.
Biennis, tweejarig.
Bifo.ri.am, tweevoudig, tweczijdig;

bifariam acutns =" biacutus.
Biiidus, gespleten, tweespletig.
Bifiabdlatus, bot. dubbel vakvorinig.
Biforus, tweekleppig.
Bifurcation de vorkvormige verdee-

ling; adj. bifurcatus, tweegaftclig.

Bigamia, dubbe). huwelijk: adj. bi-
gamus, dubbel gehuwd.

Bigeminus, dubbel tweetallig;_anat.

vierheuvelig, b. v. eminontia b.,

de vierkeuvclen ; cvolutio_ b.,

pbysiol. dubbel symmetrische
ontwikkeling; bigeminatus, bot.

wanneer de hoofdas in tweeen
gedeeld en elk gedcelte daarvan
tweetallig is.

Bildbiatm, bot. tweelippig, b. v.

calyx.

Bilifellinicum enbilicbolinicum aci-

dum, bilifellin- en bilieholinzuur
met eenig biline verbonden.

Bilifidvimim, bilif'alvine, roodgeel
galpigment; dubbelzout van kalk
en natron met bilifulvineziuir.

Bilinum, biline, de grondstof der
gal, bestaande uit vijfelementen

:

koolstof , waterstof, zuurstof, stik-

stof en zwavel ; de ontlcdingspro-
dukten zijn aan den eenen kant
ainmoniak en taurine, aan den
anderen kant twee harsacbtige
ternaire zuren : felliri- en cholin-
zuur, alsmede vier stoffen welke
gemakkclijk uit de beide laatslen

ontstaan en zich sleckts door het
watergehalte daarvan ondcrschei-
den : lellanzuur, chohmzuur, dys-
lysine en cholzuur, Berzelius en
fiuMer.

Biliphaeinum, biliphae'ine, bruine
kleurstof der gal = cholepyr-
rbine.

Bilis, de gal : adj. biliosus, biliarius;

calculus b., cle galsteen.

Biliverdinum, billverdine, groene
kleurstof der gal.

Bimana, tweehandigen, de orde van
zoogdieren. waarvan de mensch
de eenm'e verfcegenwoordiger is.

Binarius, binair. van scheikundige
verbindingen.

Binatus of conjugates, bot. twee-
tallig (naar bet aantal van aan
den top geplaatste deelen).

Binocularis, beide oogen betreffende,

b. v. visus.

Biochemia, de zoogenoemde orga-
niscbe schcikunde : = zoochemia

.
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Biom._ bet leven, levensproees ; adj.
bioticus.

Biospluwra, een levensbolletje; vol-
gens J. II. Mayer de zich (zelf-
standig) bewegende bolletjes der
plantensappen.

Biostalica, —ce, de biostatiek, de
leer van menschen gezondheids-
toestand en levensdimr onder be-
paalde omstandigheden.

Biotica, —ce, de biotiek, de leer van
de grootst mogelijke volkomen-
heid van 's menschen somatiscke
sphecr.

Bipinnatus, bofc. dubbel gevind, als
zich van weerszijden\-an de as
geynido deelen bevinden : bipin-
natifidu-s, dubbel vinspletig, met
vinspletige lobben.

Bvpolans, met twee polen.
Biserialis, tweerijig, b. y. de plau-

teneitjes.

Biserratus, dubbel gczaagd.
Bismuth, bet metaal bismuth.
Bitematus, dubbel drietallig. wan-

neer de hoofdas zich in drieen
verdeelt en elk gedeelte daar-

Biochjmus, bet levenssap der plan-
ten, Meyer.

Biodynamica, —ce, de leer van de
levenswerkzaamheid ; adj. biody-

,

namicus.
Biognosis, het onderzoek, de kennis
van het leven.

Biohgia, de leer van het leven, le-
vensleer; adj. biologicus, —gus.

Biomagnetismus— zoomagnetismns.
Biophaenomenologia, de leer van de

levensverschijnselen.
Bioplasliea, —ce, de bioplastiek, de

plastische of oogenblikkelijk op-
gevatte yoorstelling van zich door
liehainelijke vefsclujnselen uiten-
de zielsfcoestanden (als een ge-
deelte der nriiniek, Heusinger).

Bwscopia legalis, volgenssommigen:
de gereehtelijke geneesknnde

:

bioscopia, do onderzoeking of er
leven geweest is, of door welke.
invloeden dit vernietio-d is.

van drietallig is, b. v. folia,
Bitumen, aardhars,_ aardpik. joclen-

lijm; adj. bituminosus.
Biuretum., eene neutrale, gekristal-

liseerde stof welke zich somwijien
vormt door ontleding van pisstof
bij 150—170 graden warmte.

Biyahis, tweekleppig.
Biventer, tweebuikig.
Biminum, bixeine, roode kleurstof

in den orleaanboom, BLra orel-

lana.

Bixinurn, bixine, het cbromogeen
van bixeine, Preisser.

Blaesitas. het lispelen, de belem-
merdc spraak; adj. blaesus.

Blaesods, gedeeltelijke verlammiug
der tong met belemmering in het
spreken ; verbuiging van den voefc

of van eenig ancier lichaamsdeel,
Blaste, de kiern, het uitspruitsel.
Blastema, de kiemstof ; bot. do eigen-

lijko kiern, Mirbel.
Blastios, het kiemvergif, z=: conta-

|

gium, lUtgeu.

j

Blastocardia^ de kiomkern, volgens
R. Wagner.

j
Blastocelis, de kiernvlek, K. Wagner.

\
Blastoc/tt/lus, de kiemvloeistof, het

kiemvocbt.
Blastocysts . het kieuiblaasje.

;
Blmtoderma, het kiemblad, kiem-

vlies; het eigenlijk levende en
vormende gedeelte van het ei,

iSardach.

Blastophorus. de kiemdrager.
Blastoslroma, de kiemlaag, volgens

E. Wagner.
Blastus ^ blastema.
Blenna, blennos, het slij cj ; adj

.

blennodes. blennoides.

Blennadenitis, eene ontsteking der
slijmklieren.

Blennemesis, bet' slijmbraken.
Blennenteria, de darmslijmvloed.
Blen)ienteritis

K eeiic ontsteking van
het darmslijmvlies; eene darm-
ontsteking met vermeerdcrde af-

scheiding van slijm.

Blennogcnes, slijmvormend.
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Blennoma, een slijnigewas (slijm-

polyp).

Blennopklogosis, eene slijmvliesont-

steking.

Blennopthalraia, cle slijnierige (?)

oogontsteking; adj. blenno-

pthalinicus, Alibert.

Blennopyra, cle zoogenaamde shjrn-

koorts.

Blennorrhagia, —rhoea, de slijm-

vloed; adj. blennorrhagicus,

—rhoicus.

Btennoses, slijmziekten, Alibert.

Blennostads, onderdrukking van
den. slijmvloed.

Blennotorrhoea, oorslijmvloed.

Blennuria, het slijmwateren; adj.

blennuricus.

Blennymenitis = blennophlogosis.

Blennymenodes, overeenkomstig met
een slrjnivlies.

Blepharadenilis, ontsteking van de

klieren der oogleden.
Blepharanthracosis, ooglidbrand.

Blepharelosis, de omkeering der

oogleden. -

Blepliarempihysema, het luchtgezwcl

der oogleden.

Blepharis, de oogharen.
Blepharitis, eene ontsteking der

oogleden.
Blepkaroblennorrhoea, de slijinvloed

der oogleden.
Blepharocarcinoma, de kanker der

oogleden.
Blepharodeids = ankyloblepharon.

Blepharoconjunctivitis, ontsteking

van het bindvlies der oogleden.

Blepharoedema, oedema (ophooping
van weiaehtig vocht in het cel-

weefsel) der oogleden.
Blepharometrum, aldus noemt Buzzi

een werktuig dat gebraikt wordt
bij trichiasis oni een stnk huid
uit het ooglid te snijden; hetbe-
staat uit een pincet van Beer
en eene over het blad gebogene
schaar.

Blepharon, het ooglid
;

Blepharoncosis, vorming van een

I3UABEUTA.

ooglidgezwcl: blepharoncus, een

dergelijk gezwel, een absces.

Blepharophimosis, vernauwing van

de ooglidspleet door vergroeiing

der huid in de ooghoekeh.
Blephar&phthalmia, —mitis, ontste-

king van de oogleden en den
oogappel.

Blepharophyma, het ooglidgezwel.

Blepliaroplastica, —ce, de kunst-

matige vorming van oogleden.
Blepharoptosis, verslapping of ver-

lamming van het bovenste ooglid.

Blepha'rosp>lo.smus, ooglidkramp.
Blepharosympltysis, —synechia, de

vergroeiing der oogleden.

Blepharoxystum, een werktuig om
die binnenvlakte der oogleden. af

te schrapem
Boheinicum aeidum, theczuur, in de

Tliea bohea.

Boleticum aeidum, boletzuur, Bra-

connot, = fuinarzuur. in vele

paddestoelen.
Bolus, kluit, brok; b. alba, witte

bolus (grootendeels lcomaarde).

Bombax, boornwol, katocn. kapok.

Boinbus, hevig suizen der ooren;

hommel.
Bombyx, zijdeworm, zijde; adj.bom-

bycines.

Borax, boriumzuur soda.

Borborygmus, een dot' geluid, het

gerommel der davmen, het geluid

van in de darmen zich verplaat-

sende lucbt.

Boronium, boron, basis van hetbo-
riumzuur.

Botanica, —ce, de plantkunde; adj.

botanicus.

j

Boiriocephalum, —lus, eene lint-

wormsoort.

|

Botryon, botrys, de draif; adj. bo-

tryodes, botrytes.

l

Botriosteojjliytum, eenbloemkoolvor-

mig beenuitwas.
:

Botulus. worst, bloedworst.

j
Bovidae, de familie der runderen.

: Brabeuta, de kampreckter ; ook =
promotor.

miACHERIUM — BKONCHIOPSEUMONIA.

Bracherium, de breukband.

Brachiaeus, brachialis, den arm be-

treffende.

Brachiometrum, de armmeter, werk-
tuig ter bepaling van de dikte van
den arm voor verloskundigen.

BracMoncus, een armgezwel.
Brachiopodae, armpootigen, een orde
van weekdieren.

Braehium, de arm, bovenarm; dim.

brachiolum; adj. brachialis.

Brachynosis, ziekclijke verkorting

van organische deelen.

Brachypnoea, de kortademigheid

;

adj. brachypnous.
Brachyplerae, kortvleugelige vo-

gels.

Brachyrrhynchus, misvorming met
te korten snavel.

Bractea, een dun blad; bot. het

schutblaadje; diminut. bracteola;

adj. braeteatus, bracteolatus.

Bradycauma, eene door een brand-

cylinder veroorzaakte wond; =
brachycauterium

.

Brad.ycausis, het aanleggen van een
brandcylinder.

Bradycauslicum, —cauterium, de
brandcylinder.

Bradyecoea, kardhoorigbeid.
Bradypepsia, langzame of moeielijke

spijsvertering; adj. bradypeptus.
Bradypnoea, langzame of inoeielijke

ademhaling; adj. bradypnous,
bradypnus.

Branchia,—we, kieuwen. kieuwpla-
ten; adj. branchialis, —iodes;

branchius, van kieuwen voorzien.
Branchus, heesch; subt. branchus, een

zecr hooge graad van heeschheid.
Brasilinum, — leinum, brasiline,
pigment in het fcrnambukhout.
Caesalpinia echinata.

Brassinicum aeidum, brassinzuur, in
het raapzaad, Brassica napus.

Breccia, een gesteeDtesamengesteld
uit kantige brokken, een puin-
steen.

Bregma, —mus, hot voorste mid-
denste gedeelte van het hoofd

waar zich bij kindcren de groote
fontanel bevindt; ossa bregmatis,
de schedelbeenderen, wandbeen-
deren.

Brephos, het pasgeborene, het em-
bryo.

Brephotrophium. het vondelingsge-
sticht.

Brephulcus, de vevloskundige tang.
Brochagogeus, de strikhouder, la-

queiductor.

Broclwphoron, de strikdrager (in-

strument).
Broina, het genotene, de spijs; adj.

bromatodes, met een voedings-
middel overeenkomstig, geschikt
tot spy's.

Bromatographia, de beschri|ving der

voedingsmiddclen.
Bromalologia, de leer der voedings-
middelen; adj. bromatologicus,

—logus.

Bromoformium, bromoforme, ver-

kregen door distillatie van bro-

miumkalk met wijngeest of water
(minder vloeibaar dan chloro-

form). -

Bromotriconicum aeidum en bro-

moxafbrmium, ontledingsproduk-
ten van citraconzuur door bro-
mium.

Bromum, —iwn, het bromium, als

bromiummagnesium enbromium-
natrium voorkomen.de in het zee-

water, steenzout, enz. (van bro-

mus, stank).

Bronchadenitis, ontsteking der bron-

ehiaalklieren.

Bronckeopyra, verstikkende hoest,

Eisenmann.
Bronchia, de vertakkingen der beide

luchtpijpstakken of bronchi.

Bronclunum, bronchine, eene vol-

fens sommigen in de wateren van
e dalen derAlpen gevondene stof,

welke kropgezwellen en cretinis-

mus zoude veroorzaken, v. Vest.

Bronchiocatarrhus, bronchiaalcatar-

rhus.

Bronchopneumonia, bronchopneu-
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monia, ontsteking van de bron-
ehiaaltakken en cle oinringendo
zelfstandigheid der long.

Bronc/dorrhoea, bronchorrhoea.
oronchiaalslij mvloed.

Bromhocele, gezwel aan de keel ten
gevolge ran vergrooting der
schildklier; kropgezwel.

Bronchopkonia, de bronchophonies,
bet geruiscb, veroorzaakt door den
doorgang van luekt door dc bron-
cbi, datbij pathologische toestan-
den der longen door middel van
auscultatie wordt waargcnorneu.

Bronchotomia, de luchtpijpsnede:
bronehotomus, bet werktuig voor
deze operatie.

Bronchus, een lnchtpijpstak; broncbi.
de beide takken waarin zicb de
Inchtpijp verdeelt.

Brosis, bet vreten, invrcten.
Brunicum

K brueine, volgens sommi-
gen caniramine, alkaloide (over-
eenkomstig met strychnine) in
onclerscheidene planten. Brucca
ferruginea, waarsehijnlijk aethvl
bevattend, Seklossberger.

Brunneus, bruin gekleurd.
Brutus, dom; bruta. de verstande-

looze dieren.
Brwjma, —mm, bet knarsen, bet

tandenknarsen.
Bryologia, de kennis der niossen.
Bryoninum, bryonine, bittere plant-

aardige stof in de beggerank.
Bryonia.

Bn/oplasta (nosemata), volgens H.
ftcnultz de kiemingen, b. v.: steen-
kieinen (lithiasis) ; kemkiemen
fwratten, seirrhus); zwanikiemen
(merg- en bloedzwam); dierkie-
nicn.zooparasiten (helminthiasis):
syphilis.

Bryozoa, een orde van weekdiercn
waartoe, onder anderen, Ketepora.
lienestclla, Polypora, enz. be-
booren.

Brytolatura, bieruittreksel (aenees-
kraehtig bier) uit wortels" krui-
den, enz., Beral.

Brytolea, oplossingen in bier tot ge-
neeskundig gebruik, Beral.

Brytolica, bierverbiudingen tot ge-
neeskundig gebruik in het alge-
nieen, Beral.

Brytolotiva, bieroplossingen tot ge-
neeskrachtige wasschingen, klis-
teeren, enz., Beral.

Bryton, bier.

Bryum, ecu loofmos, knikvrucht.
Bubo, lieskliev; zwelling der lies-

klieren; adj. bubonodes.
Bubono.denitis, ontsteking der lies-

klieren.

Bubonocele, liesbrenk.
Bubononcus, liesklierabsees, — buil.
Bubonulus, bubuncnlus, een gezwel
aan den_ penis, als symptoom van
den druiper.

Bubulus, tot bet rand beboorend.
b. v. caro b. rundrieesch.

Bucca, de wang, inzonderbeid bet
gedeeltc waarmede men blaast;
buccella, eene kleine wang, bete,

• bap, mondvol; adj. bucealis, buc-
eatus, met breeds wangen.

Buccina, —um, de trompet; bucci-
nator (musculus), dc trompetter-
spier, wangspier.

Buecphlysis, de kocpok.
Bufo, de pad.
Bullnferus, boldragen d.

Bzdbillus, klister, bolletje, bolknop,
broeibol.

Bxdbus, bol,iets wat overeenkomstig
daarmede gevormd is, b. v.: b.
oculi, de oogappel: b. pili, de
baarzaak; diminut. bulbnlus: adj.
bulbosus.

Bulesis, bet willen, wilsvermoo-en.
Bulimia, —mm, onverzadelijke°lust

tot eten, vraatzucbt, geeuwbonger.
Bulla, blaas, waterblaas ; b. crystal-

Una, de blaas-chanker'; b. cordis,
entomol. de lucbtzakkcn van bet
hart; adj. bullosus, bullatus, bot.

blaasvormig.
Jivphthalmia, —mus, het ossenoog,
koeoog; een zeer groot, een uit-
puilend oog.

BUPINA - - CACOPHONIA.

Bupina = bulimia.

Bursa, de buidel, benrs; b. mucosa,
slijmbeurs, slijmblaas; adj. bur-
salis.

Busccdinum, — corinum, buskatine.
buskorine, een eigenaardige stof

in de faeces der koe.

Butinicv.m acicluni, butinezuur, een
door Heintz in de boter gevonden
zuur.

Butylaether, bet oxyde van but3jl.

Biitylalcolhol, bet oxydehydraat van
butyl.

Butylaminum, —tyraminum, —ty-

1'iacum, —lylamhvi, enz., alkaloide
in de empyreumatiscbe beender-
olie, Anderson.,

Butylum, —Hum, butyl of valy],

eene koolwaterstof in de olie van
bet door galvanismus ontbondene
valeriaanzunr (volgens Hchloss-

berger bet radikaal der butyl-
groep).

Butyrenum, butyren of valylen, ont-
ledingsprodukt van vele vetten.

Bulyridinum, butyridine, boterzuur
glyceryloxyde.

Butyrinicum acidurn, boterzuur, zuur
van bet radikaal butyl, in de bo-
ter als zoodanig gevormd, wordt
bij bet ranzig worden der boter
vrij.

Butyrinum, het botervet.

Butyronum, butvron, tot de aeeto-
nen behoorencf ontledingsprodukt
van het boterznur.

Butyrum, de boter.

Buxinum, buxine, alkaloide in den
buksboom, Buxus sempervirens.

Byssolite, een lijnvezclige vcrschei-

denheid van asbest, tromoliet,

actinolict. en andere mineralen,
het byssoliet.

ByssophthisU; de uittering der boom-
wolspinners (inzonderbeid in dc
eugelsche fabriekcn voorko-
mende).

Bysms, baarudraden van vele schelp-
dieren, schimmel ; adj. byssaeeus,
op schimmel gelijkend.

Caballus, bet paard; adj. caballinus.

Cacaesthesia, — sis, het gevoel van
onbehageliikheid.

Cacenteria, slecbte toestand der in-

gewanden.
Cachexia (bij Cclsus: malus habitus),

slechte gezondheidstoestand met
bederf der voehten ; c. bourn tuber-
culosa, veterin. de longtering-'der
runderen, de fransche" ziekte; c.

cellulosae hydatigena, de bloed-
vinnenziekte ; c. ovium bydropica,
de waterzucht der scbapen; c.

verminosa^ of icterico-verminosa,
de wormziekte; adj. caehecticus!

Cachinnus, het
_
luide schaterende

lachen; cachinnus convulsivus,

de lachkramp.
Cacochylia, slechte hoedanigheid van
het voedingsvocht.

Cacochymia, slechte hoedanigheid
der sappen, kwaadsappigheid.

Cacodyle, —Hum, kakodyl, radikaal
van alkarsine; acidum cacodyli-
cum, kakodylzuur = alcargen.

Cacoethes, slechte gewoonten bezit-

tend; boosaardige, ziekelijke li-

chaamsgcsteldheid.
Cacoyenesis, eene valsche, zieke-

lijke vorming, b. v. scirrhus,

v. Hagen.
Cacometrum (cacaerometrum). een
wcrktuig ter bepaling van den
graad van bedorvenheid der lucht,

f. Jahn._

CacomorpKa, —phosis, de misvor-
ming.

Cacophonia, slechte stem of uit-
spraak; wanklank; adj. cacopho-
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Cacopneumonia, slechte toestan d der
longen.

Cacorrhinia, nrisvorming van den
neus.

Caco7-rhylhmus, ongelijke pols.

Cacosis, bedorven toestand van het
lichaani of van een afzonderlrjk

orgaan.
Cacosmia, een onaangename reuk.
Cacospliynia, een kwade pols.

Cacothelinum, kakotlieline, een ont-
ledingsprodukt van het brueine.

Cacothymia, stoornis der verstande-
lijke vermogens.

Gacotrophia, slechte voeding; adj.

cacotrophicus.
Cadaver, een lijk; adj. cadaverosus,

cadaverieus, het lijk betreffend.

Cadmium, het cadmiuninietaal.
Caducus, vallend, wankelend; hot.
vroeg afvallend; morbus c, de
vallcnde ziekte; verb, eado, ere,

vallen; subst. casus, het vallen,
toeval.

Co.ecus, coeeus, blind; subst. eaeei-

tas ; verb, caeeuiio, ire, blind zijn.

Caelum, een beitel, graveernaa'ld

;

caelatura, de beeldkouwkunst,
beeldhouwwerk; verb, caclo, are.

Caesareus, keizerlrjk; sectio c, par-
tus c, de keizerssnede.

Caesaries, het hoofdhaar.
Caesius, blauwachtig, blauwgrijs,
suoekgrauw.

Caffehmm, hot kaffeine, alkalo'ide in
de koffiebooncn, zeer stikstofrijk,

kristalliseerbaar ; acidum caffei-

nicum, koffiezuur, ontstaat uit

koffielooizuur onder den invloed
der dampkringsluekt, by aanwe-
zigheid van ammoniak of kalk.

Caincanicum acidum, calneazuur,
camcine, cai'ncabitter, in den
caincawortel (herkomstig van
soorten van chioeoeca).

Calaminaris (lapis), of calamina =
cadmium; unguentum calaminare,
cadmiumzalf, Rademacher.

Calamine, koolzuurzink, een mine-
raal.

|
Calamity, een geslacht van fossiel

riet, in de steenkoollagen voor-
komende.

Calamus, de halm, rotting; c. scrip-

torius, de schrijfpen, eene plaats
in de vierde hersenbolte; eala-
mitas, eene ramp, ongeluk.

Calathis, calathidium, bot. bloern-
korfje = anthodium.

Calcaneus, —um, het hielbeen.
Calcar, de spoor; c. avis, devogel-
klauw (een deel in de zijdeling-
sche hersenholten) ; bot. de spoor-
vormige verlenging van den kelk;
calcaratus, gespoord, b. v. calyx.

Calcarea, —via, het kalkaarde; adj.

calcareus; calciferus, kalkhou-
dend; calcigenus, kalk opleverend,

Calceamentum, desandaal, de schoen.
Calcedon, een kwarts-mineraal, ver-

want aan agaat, opaal, enz. het
calcedoon.

Caltinatio, de verkalking, het uit-

drijven van de vlncktige deelen
uit een lichaam ; verb, ealeino, are.

Calcium, het kalkmetaal.
;

Calculus, de steen, de berekening,
b. v.: c. differcntialis enintegra-
lis, de differentiaal- en integraal-
rekening; adj. calculosus, steen-
tjes bevattend.

Caldanum, calidarium, een warm
vertrek, een warm bad.

Calidus, warm ; calidum innatum, de
ingeschapene, natuurlijke warmte;
verb, caleo, ere, warm zipi ; ca-
lesco, Sre, warm worden.

Coliga, schoeisel, laars; diminut,
caligula.

Co.ligatio, ealigo, de verduistering,
het donker worden, de duisternis;

adj. caliginosus.

Callus, vcrharde huid, eelt; de na
beenbreuken uitgezweete, de break
heelende beenmassa ; adj. callosus,

met eelt bezet, verhard; verb, eal-

lesco, ere, een eeltachtig voorko-
men verkiijgen, eeltachtig worden;
eallositas/het eeltachtig zijn, ook
= callus.
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Callutannicum acidum, het rjzer

grocn kleurencl looizuur vande
gewone heide, Calluna vulgaris.

Catluxanthinum, eeneroodgele kleur-

stof welke zich vormt door om-
|

zetting van callutanninezuur.

Calobiotice, de kunst om het leven

te veraangenamen, W. Bonn.

Calomelas, kalomel, kwikchloruur.

Calor, warmte; caloricum, warmte-

stof ; calorifieus, warmte aanbren-

gentl; calorimeter, warmtemeter.

Caharia, de schede), het bovenste

gedeelte van het hoofd.

Calvus, kaal, kaalhoofdig; subst.

ealvities, calvitium.

Calx, het kalk; c]e hak.

Calymanikemae, calycifiores (plan-

t'ae), kelkbloemige planten, plan-

ten waarbij de kelk op den vrueht-

bodem geplaatst oi'daarmede ver-

groeid is.

Catycostemon, Monch, calycostemo-

nes, Gleditsch, planten waarbij

de meeldraden op den kelk zijn

ingeplant.
Calvptra, do muts; bot. de huikop

den top van de zaaddoos der blad-

mossen.
Calyx, de kelk, bloemkelk; dimmut.

calyculus ; adj. calycinus, den kelk

betreffend, tot den kelk behoo-

rend, b. v. folia c, de kelkbla-

deren ; calyciformis,—codes, kelk-

vormig.
Camarosis, de verwulfselbrcuk.

Cambium, wisseling, iets wat zich

in omloop bevindt; de vormlaag
der planten; de slijmigevloeistof

welke gcdurende den vcrderen
loop der vegetatie in de vaat-

bundelmassa van den nieuwen
jaarring overgaat^

Camelidae, de familie der kameel-
achtige dieren.

Cameralio,—wiaroma, het verwnlfsel,

gewelf; verb, camero, are.

Caminus, de schoorstecn, trekbuis;

caminarius, de schoqrsteenveger.

Campana, de klok; diminut. campa-

nula; adj. campanulaceus,—latus,

klokvormig, b. v. flos, calyx; ento-

mol. bekervormig, b. v. articulus.

Camphenam, kamphen, in cle natuur
voorkomende kamferolie.

_

Campldnum, kamphine, bereid door
stoomdistillatie van amerikaan-

sche terpentijnolie of ook van
bruinkoololie.

Camphogenium, kamphogen = cy-

mol of cumol.
Otmplwlemm, —nium, kampholen,

eene koolwaterstof welke by dis-

tillatie van kampholzuur over-

gaat.

Campholicum acidum, kampholzuur,

door alkali uit kamfer getrokken,

onder inwerking van warmte.
Camphora, kamfer (een stearopten)

;

adj. camphoreus, —raceus, kam-
ferachtig ; camphoratus, met kam-
fer bedeeld; camphoricus, kani-

ferzuur; acidum c, hot kamfer-

zuur verkregen door verhitting

van kamfer.

Campus, het veld; adj. campestris.

Canalis, het kanaal, de buis ; cana-

liculars, bot. gootvormig, met
breede overlangsche groeven, b. v.

petiolus ; entomol. van eenevlakte,
wanneer zich op haar midden eene

breede, maar niet zeer diepe over-

langsclte gleuf bevindt.

Cancelli, tralien, grenzen; mergcel-

len der beenderen.

Cancer, de krab; de kanker; adj.

cancrinus, —erodes, —crosus.

Cancroma — carcinoma.

Candela, het licht, de kaars, bou-

gie ; c. fumalis, rcukkaars ; c. me-
ciicata, geneeskrachtige bougie.

Candeo, ere, gloeien, gloeiend zijn;

candefacio, ere, gloeiend maken;
candesco, 6re, gloeiend worden;
candescentia, het gloeien, de gloei-

hitte; ferrum candens. het gloei-

ende ijzer._

Candidus, wit, glinsterend; subst.

candor.

Candum (saccharum), kandijsuiker.
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Ganu, de hond; adj. caninus, cani-
cularis; denies c, dehondstanden;

|

dies a, de hondsdagen.
Ganna, het riet, bloemriet, de buis;
dimin. cannula, eene Heine buis,
de kanul; adj. cannulatus.

Cannabis, de hennep; adj. eanna-
binus.

Gantharis, de spaansche vlieg;can-
tharidinurn, cantharinum, kan-
tkaridine, eene dierlijke kamfer-
soort in de spaansche vlieg, Lytta
veskatoria. waardoor hare wer-
king veroorzaakt wordt,

Canthoplastice, de kunstmatige vor-"
ming van ooghoeken.

Cantkus, dehoek, ooghoek, entomol.
eene van liet hoofdschild ont-
springende hoornaehtige lrjst bij

vele kevers : canthitis, ontsteking
van den ooghoek.

Cantatio, het zingen; cantus, het
gezang; verb, canto, are; cano,
ere.

Ganus,
_
grauw, witgrauw; snbst.

canities.

Caoutehenum en kmeenum, caoutchen
en heveen, twee, koohvaterstoffen
welke zich vorinen door drooge
distillatie van caoutchouc.

Gaoutchinum, eaoutehine of caout-
chouolie, verkregen door drooge
distillatie van caoutchouc.

Gapaz, ruim, gesehikt ter opname
van iets; subst. capacitus, het
opncmingsvermogen , inzonder-
lieid in physiseb opzicht.

CapUlus, het haar; adj. eapillosus,
—laris, vasa c, de aoogenoemde
haarvaten; stamina e., haarvor-
mige meeldraden ; capillamentuni,—litium. hoofdhaar, haarnet!
haarvlecht.

Capistrum, halster, hoofdverband
bij breuken van de onderkaak.

Capitellum, het hoofdje; adj. eapi-
tellatus; pili c, hooidvormi«-e ha-
reri (bij de planten).

Capitilivium, een hoofdbad.
Gapilium, een hoofdband.

Capita, een foetus met een groot
hoofd.

Capnomorum, kapnomor, een be-
standdeel van houtteer (eene aau-
genaam riekende kleurlooze olie).

Capra, de geit; adj. caprinus, van
eene geit herkomstig, daarmede
overeenkomende.

Gapriloquium = aegophonia.
Caprinaldehydum . eaprinaldehydus,
m\> kaprinaldehyd.

Caprinicum aciduin, kaprinzuur, een
viuchtig vetzuur in hot vloeibare
vet der' boter, alsmede in de foe-
selolie der sehotsche brauderijen.

Caprinum, het kaprin, basis van
het kaprinzuur.

Caprizans, springend, hnppelend,
b. v. pulsus c, de huppelende
pols (een jambus ).

Capronalcohol, eene foeselolie in den
spiritus van wijnmoer.

Capronum, —ium, kapron, radikaal
van kapronzuur.

Capronicuvi acidum, kapronzuur,
eveneens een viuchtig vetzuur in
de boter der koeie- en geitemelk.

Caproyle, —yliuih, kaproyl= oenan-
thyi.

Caprylalcohol, eene kleurlooze, vette
olie, verkregen door drooge distil-

latie van wonderolie met kali-
loog.

Caprytenum, —ium, kaprylen, eene
olievormende koolwaterstof. ont-
staan door verhitting van kapryl-
alkohol met vitrioololie.

Gaprylicum, capranieum acidum,
kaprylzuur, een viuchtig vetzuur
in boter.

Capsa, dimin. de doos, kisfc; bot.
doosvrueht, zaaddoos, een een-
of veelhokkig, met kleppen, po-
rie'n, spleten oftanden opensprin-
gend, droog pericarpium; adj.

capsicus, capsularis.
Captatio, het liaken naar iets. hetstre-
ven naar gonsfc; verb, eapto, are.

Captiosus, sophistischj verstrikkend,
ruw, arglistig.
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Capidum, een klein vat: ombui-

ging van deelen,b. v. van deoog-

leden.

Caput, het hoofd; een hoofdstnk;

c. mortuum, doodekop, chem. het

onzuivere ijzeroxyde dat, na het

vcrhitten van het'zwavelzuur ijzer

ter uitscheiding van het zwavel-

zuur, achterblyft; c. aethiopis, de

moorokop, een koelvat bij schei-

kundige werkzaamheden, bij hct-

welk de helm van den ketel om-
geven is met een koud water

bevattenden ketel; dimin. capi-

tulum, hooldje; bot. c. of cepba-

lantium simplex, eenekorte ronde

aar; c. composihim, wanneer alle

oloemen in eene kogel- of half

kogelvormige massa zijn samen-
gedrongen; adj. capitatus, ge-

hoofd, hoofdvormig, b. v. de stem-

pel van den stamper; entomol.

geknopt, b. v. antennae.
_

Caramel, een produkt van bij sterke

hitte gesmolten rietsuiker.

Carapace, het rngschild van de

scbiidpad, de krab, den armadil en

andere dieren.

Cwbamichim, karbamid, het amid
van koolzuur.

Carbanilium, karbanil of anilocyan-

zuur, een ontledingsprodukt van
melanoximid, zeer analoog met
blauvvzuur.

Carbasa, uitgerafeld linnen, piuk-

sel.

Cirbazotlcum acidum, pikrinsalpc-

terzuur, gevormd door de working
van salpeterzuuv op plantaardige
of dierlijke stoffen.

C'irbo, de kool; carbonaceus, kool
bevattend: carbonicus, koolzuur.

Carbolicmn acidum. karbolzuur. ver-

kregen bij distillatie van steen-

kool. = phenol.
Garbonisatio, de verkoling, het bran-

den, b. v. van koffie.

Carbostyrilium, karbostyril, kvistal-

len verkregen door vcrzadiging

van nitrokaneelzuur met zoutzuur

en daarop volgende verdamping.

Carbunculatio, dekarbonkelvormirj g;

earbun cuius, de brandbuil, pest-

buil; adj. carbuncnlaris, —losus.

Career, de gevangenis; adj. carce-

ralis, b. v. typhus c, de gevan-
genistyphus.

Garcharodon, een geslacht van fos-

siele haaien.

Garcinodes, kankerachtig, wat met
kanker overeenkomstige kenmer-

ken bezit.

Carcinoma, de kankerzweer; ook

voor kanker in het algemeen ge-

bruikt; adj.. careinomatosus.

Carcinoses, de kankerachtige ziekten,

Eisenmann.
Cardia, het hart; debovenstemaag-
opening, maagmond; cardiaca re-

media, middelen welke de werk-

zaamheid der maag opwekken;
liartsterking; cardiodes, hartvor-

mig.
Cardiagra, het hartewee.

Cardialyia, maagpijo, gewoonlijk

maagkramp; adj. cardialgicus.

Gardianastrophe, abnormale liggiDg

van het hart.

Cardianeurysma, verwijding der har-

tekamers; verwijding van den

mond der maag.
Gardiasthna, moeielijkheid bij de

ademhaling ten gevolge van hart-

zjekte.

Cardiatrophia, vermindering van

den omvang van het hart ten

gevolge van slechte voeding.

Cardiectasis, verwijding van het hart.

Breschet.

Cardiehosis, verzwering van het hart.

Gardiethmoiiposis, ophooping van
vet tusscben de spiervezels van
het hart.

Cardiocele, eene hartbreuk.
Gardiocrystalli, witachtige mikro-
skopisehe kristallen, door Glnge

iu de zelfstandigheid van het

hart gevonden.
Cardiodyne := cardialgia; de zoo-

genoemde angina pectoris.
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Cardiogmus, hartewee; eene kart-
kwaal of hartziekte in het alge-
meen.

Cardiomalacia, de hartverweeking.
Cardionchus, aneurysroa van net

hart.

Cardiopalmus, de harfcklopping.

Cardiopathia, het hartlijden.

Cardioplegia, de verlamming van
het hatt; ook verlartmving van
den maagmond.

Cardiorrheids, versekeuring van het
hart.

Cardiostenosis, onvolkoinen slniten

der klapvliezen van het hart ; ver-

nauwing der monden van het
hart.

Cardiotromus, beving van. het hart;
liehte graad van hartklopping.

Carditis, ontsteking van het hart;
adj. carditicus.

Cardo, de scharnier ; c. rei, de hoofd-
zaak; cntomol. de angel, ook het
grondstuk, het onderste stuk der

(gepaarde) onderkaak; adj. ear-

dinalis, dikwijls = principalis,

b. v. virtutes c., de hoofddeugden

,

venti c, de hoofdwinden.
Cardoleum, kardol, olieaehtige zelf-

standigheid in de vruchten van
den catsjoe-appelboom, Anacar-
diurn.

Carica, de vijg.

Caries,vermolming, beenverzwering;
adj. cariosus, met onregelmatige
verdiepingen bezet.

Carina, de kiel van een schip; bot.

de kiel, het seheepje, de beide

onderste bloembladeren (naar
elkander toegekeerd of vergroeid)
der vlinderbloemen (papiliona-
ceae) ; entornol., een seherp, over-
langsch, van lieverlede zieh ver-
heffend uitsteeksel op de onder-
vlakte ; adj. earinatns, b. v. pectus
e., eene borstkas met zeer inge-
trokken borstbeen ; folium e., een
gekield blad, met overlangsche
groeven welke aan den andere.ii

kant uitspringen.

Carmincdiva (remedia), winderighoid
en buik- en maagpijn verdrijvendc
middelen.

Carminum, karmijn. kleurstof bereid
tiit cochenilje; carminicum aci-
dum, karmijnzuur, in de coche-
nilje.

Carmufellinicum acidum, karmufel-
Iinzuur, in de kruidnagelen.

Camificutio, eigenlijk het vleesch
maken, gewoonlijk eehter de over-
gang van andere weefsels (b. v.
van beenderen) in eene vleeseh-
achtige massa; vandaar c. ossium= osteosarcosis; earnifex. de beul;
ook wel het toot.

Carnivorus, vleesehvretend.
Caro, het vleesch; adj. carneus,
—nosus.

Carotinum, carotine, volgens som-
migen eene eigenaardige stof in
de gewone pecn, Vauciis carota.

Carotis, de krop- of halsslagader,
slaapverwekkei: ; adj. carotieus.

CarpeUum, bot. het vruchtblad,
vruchtje, een enkeivoudig vrucht-
bekleedsel.

Carphodes, halm- of kafvormig.
Carphologia, het vlokken lezen (bij

typheuse koortsen).
Carpia, beter: linteum carptum of
eoncerptum, ook wel alleen lina-
mentum (Celsus), pluksel; verb,
carpo, ere, plnkken.

Carpieus, tot de vrucht behoorend;
folium e. een vruchtblad.

Carpidium, earpellum, een vruchtje,
een vruehtdeeltje.

Carpolites, fossiele vrucht.
Carpoliiki, vruchtsteenen.
Carpologia, het vruehten lezen, de

leer der vruchteu.
Carpophorum, bot. de vruehtdrager,
vraehtsteel = gynophorum.

Carpus, de handwortel ; entornol. het
vleugelpunt, een verdikt puntje
op het midden van den buiten-
rand der vlcugels van vliesvleu-

gelige insekten, liymenoptera.
Carthaminum, kartharnine, karfcha-
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minezviur, safiloerrood in de saf-

floer, Carthamus tinctorius.

Cartilago, het kraakbeen; adj. car-

tilagineus, —nosus; periearpium

c, een pergamentachtig p.

Carunada, een vleeschtepcltje,

vleeschheuveltje,eenkleinvleeseh-

iritwas; bot. eene opzwelling van
de nitwendige zaadhuid aan dc

aan den navel tegengestelde zijde.

Cams, een diepe slaap; doodslaap;

slaapziekte.

Cams, dierbaar, lief: subst. caritas

;

annonae caritas, de duurte..

Caryophyllaceus, kruidnagelaektig,

nagelbloem.
Caryopsis, een eenzadig, niet open-
springend pericarpium, met de

oppevvlakte van het zaad ver-

groeid; graanvrueht.
_

Casehmm, de kaasstof in de melk.

Caseum, de kaas.

Castigatio, de kastijding, tuchtiging;

castigationes, dwangmiddelen

;

verb, castigo, are.

Castorinum, het niet verzeepbare

vet in het bevergeil (castoreum).
Castra, de legerpiaats; adj. castren-

sis,wat het leger of den velddienst

betreft, b. v. typhus e., legerty-

phus; torculum c, een veldtour-
niquet.

Cast-ratio, het wegnemen der ballen ,
'

ontmanning; eastratus, een ge-
snedene, ontmande; =: sterilis.

CoMus, kuisch, eerzaam ; subst. eas-

titas.

Catacausis, i= combustio spontanea.
Catadasis, yerbrijzeling van een

been; sluiting der oogledcn door
ki-amp (catacleisis).

Catoxleis, de streek onder het sleu-
telbeen; de eerste rib.

Cataclesium, het lederachtige, met
den niet vleezigen kelk bedekte.
niet openspringende vrnchtlae-

Meedsel van vele planten. Des-
vaux.

Cataclisia, —sis, het leger; ziekbecL
geboortebed.'

Catach/sma, een
_
hevige watervloed

of overstrooming.
Cataglossum, de mondspiegel, J.

Frank.
Catagrapkologia, de leer der recep-

teerkunst.

Calalepsia, —sis, verrassing; leden-
verstijving.

Catalogus, opgave, register, lijst.

Catalysis, in de scheikunde, de ont-

ledende kracht, werkingen ont-
staandc ten gevolge van de aan-
raking met of de tegenwoordig-
heid "van zekere stoff'en; adj.

catalytieus.

Catamenia, de regels (stonclen) der

vrouw; adj. eatameniodes,—nius.

Catapasma, strooipoeder.
Catapepsis, volkomene vertering.

Catapelalus, met bl^vende bloem-
bladeren; corolla c, eene bloem-
kroon welker bladeren met den
grondslag der meeldraden ver-

eenigd zgn en niet al'zonderlijk

afvallen, Linne.
Cataphora, diepe slaap, slaapziekte;

c. magnetica, magnetische slaap.

Cataphracta, pantser, keurslijl'; ca-

taphracta, een geharnaste, kuras1-

sier; adj. cataphracticus.
Cataplirixis, hevige koucle. vorst.

Calaplasma, pap, weekmakend om-
slag, brrjomsiag.

Cataposis, net tot zich neinen, ver-

slinden, inslikken.

Catapotium, iets wat ingeslikt kan
worden (pillen, bolus).

Cataptosis, het plotseling neder-

vallen.

Cataracta (catarrhacta), de gramve
staar, een valsehot; adj. catarac-

tarius, —tosus; culter e. de staar-

naald.

Catarrhexis, uitbarsting, hevige diar-

rhee, overvloedige ontlasting van
bloed uit het da'rmkanaal.

Catarr/ms, eene acute of cbroni-
sche aandoeniug der slijmvliezen,
slijmvloed, zinking; c. narium,
verkoudheid; c. suifocativns, smo-
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rende zinking, stikhoest; adj.

catarrhalis.

Catarrhysis, het afrollen.

Calartismus, het herstellen eener
ontwriehting.

Catasarca = anasarca.
Catastaticus, vaststaand ; morbus

catastaticus = morbus stationa-
rius.

Catathesis, de afzetfcing.

Cateckinum, katechinzuur, eeri ont-
ledingsprodukt van katechulooi-

stof.

Catechuminicum acidum, katechu-
minzuur, ontledingsprodukt van
katechin door bij tend kali.

Catechutannicum acidum, katecku-
looizuur.

Categoria, beschuldiging, aanklaeht,
praedikaat, eigcnsckap; adj. ca-
tegorieus.

Catena, de kcten; adj. catenarius,

eatenatus, catenulatus, ketenvor-
mig, b. v. serra eatenaria, de
kcttingzaag.

Catena, een troep, hoop; caterva-

tiin, troepsgewijze.
Catharsis, de zuivering, outlasting;

adj. catbarfciens; remedia c. pur-
geermiddelen.

Cathartinum, kathartine. eene schei-

kundig indifferente bittere stof

in de sennebladen (van cassia-

soorten) en de bezien van den
purgecrenden wegedoorn, liham-
nu$ catharticus.

Cathemerinus = quotidianus.

Catheter, een katbeter, nolle sonde
ter outlasting van urine uit de
blaas: eatheterismus, aanwending
van den katheter.

Ca'hodus, bet afdalen (b. v. van het
bloed naar de baarmoeder, naar
den endeldarin); de kathode,
d. i. de uittredende galvanische
sfcroom ; de waterstofpobl, denega-
tieve pool, de koperpool, de zink-
pool, de kalipoo], Grusell.

Calinus = eupella; dimin. catillus.

Catoche, catochus, ecu lage graad

van katalepsie; vaste slaap met
geopende oogen.

Calocheilium, de onderlip.
Catoptrica, —ce, de katoptriek, de

leer aangaande den spiegcl en de

spiegeling; opbthalm, de leer der

terugkaatsing van het liclifc; adj.

catoptricus.

Catoptroscopium, een spiegcl appa-

raat voor mikroskopische onder-

zoekingen.
Catulus = amentum.
Cauda, de staart, een staartvoruiig

aanhangsel; adj. caudalis, staart-

achtig; eaudatus, van eenstaart-
vormig aanhangsel voorzien. b. v.

anthera.
Caudex, boomstam, stok,palmtronk;

c descendens, hoofdwortel; c.

adscendens, stengel ofboofdstam;
c. intermedius, de middenstok.

Caudicido,, staartje, steeltje; adj.

caudicubitus.

Cauledon, eene dvvarse break.

Caulis, de stengel, ook die cler kruid-

achtige gewassen; adj. caulinus;

folia c, de stengelbladeren.

Cauloplegia, verlamming van het

mannelijk lid.

Caxdorrlioea, slijmvlocd uit den
penis.

Caulospora, —roe, homorganische,
stengelzadige planten, Schultz.

Cauma, koortshitte, brandende hitte.

Causa, oorzaak, aanleiding, reden;

adj. causalis; verb, causor, ari,

veroorzaken.
Causalis, eene brandblaar.
Causis, bet branden (operatie).

Causticophorus, —wn. de bijtmid-
delhouder.

Causticum, brandraiddel, bijtmiddel.

Cecums, beete brandende koorts
(kausus der Onden).

Cauter, een brandwei'ktuig.
Cauterisatio, het branden, cauteri-

seeren ; c. objectiva, het op een
nfstand branden, wanneer_ bet

gloeiend ijzer slechts dichtin de
nabijheid'van eenig dcel, niet in
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onmiddellijke aanraking daar-

mede gebracht wordt.

Cauterbam, brandmiddel; c. actuale,

het gloeiend ijzer en de brand-
cylinder; c. potentiale, het bijt-

middel.

Cautus, voorzichtig, behoedzaam

;

subst. cautio, cautela.voorziehtig-

heidsinaatregel, waarborg; verb,

eaveo, ere.

Caverna, de holte; adj. cavernosus,

kleine bolten bevattend, in de

nabijheid daarvan gelegen of

daaruit voortkomende.
Cavas, hoi; subst. cavitas, cavuni.

Cedrelaeum, cedroleum, cederolie.

Cedriretum, eene eigenaardige stof

in boutteer.

Cele, eene breuk (hernia).

Celer, sncl; subst. celeritas.

Cella-, de eel; dimin. cellula; adj.

cellularis, cellulosus.

Cdhdosa, de cellulose, niateriele

grondslag van de primaire orga-

nen der plantenwereld, d. i. cler

cellen (planten celstof, houtvezel).

Celologia, de leer der breuken.

Celorrap/ria, de brenknaad.
Ceiotomia, de breuksnede; celoto-

mus, het breukmes.
Cementalio, vereeniging, verbinding

;

in de scheikuncle de oplossihg

waaruit de door hitte voortge-

brachte dampen van een vast

liehaam herkomstig zijn.

Cementum, de stof die by de ver-

hitting de dampen oplevert; bind-
nriddel, mortel, tras; pyxiscemen-
taria, de cernenteerdoos, uit vuur-
vast leemaarde gebrand.

Cenchri, entomol. ruglichaampjes,
twee kleine, dikwerf witgekleurde
puntjes bij de bladwespen.

Cenchrias,_ cenchris, cenchrites,

gierstuitslag, kleine puistjes.

C'eneangeia, ledigheid der bloedvaten.

Cenosis, het ledig zija (van bloed of

sappen); cenoticum, eengenees-
middel dat darmontlasting ver-

oorzaakt.

Ceniesis, het doorsteken.
Centigramma, het honderdste ge-

deelte van een gram.
Centipellio, de dercle maag der her-
kauwende dieren, de boekpens.

Centrifugus, middenpuntvlieclend.
Centripetus= centripetalis, midden-
punttrekkend.

Centrum, de prikkel, liet midden-
punt; adj. centralis, in het mid-
den geplaatst; hot. middenstan-
dig, b. v. placenta.

Cepkaiilicum acidum. het ipecacnan-

nazuur.
Cepkalaea, eene aanhoudende. he-
vige hoofdpijn.

Cephcdaematoma, een bloedachtig

vocht bevattend gezwel bij kin-

deren.

Cepkalogdgus, eene verloskundige

Cephalalgia, de hoofdpijn; adj. ce-

phalgicus.

Cephalantium, eene vereeniging van
onderscbeidene bloempjes bij de

samengestelde bloemen, ltichard.

Cephalicus, tot het boofd beboorend

;

remedia c, middelen die op het

boofd werken ; vena c, de ader aan
de radiaalzijde van den voorarm.

Cephalidium, —litem, een boofdje.

Cephalitis = encephalitis.

Ceplialocentesis, de punetie van het

boofd (b.
u v. bij het waterboofd).

Cephalodea (spermatozoa), de zaad-

diertjes van de visschen en vele

anneliden, Czermak.
Cephalodes, eephaloides, hoofdvor-

mig, gehoofu.
Cephalodium, de knop, het knopje;

bot. eene sterk gekleurde, ronde,

opene, meestal gestcelde slijm-

vrucht (apotbecium) der korst-

mossen (lichenes), bekleed met
eene zaadlaag die als poederlos-

laat.

Cephaloductor = eephalagogus.
Cephalodi/nia = cephalalgia.
Cephaloedema, een oedernateus hoofd-

gezwel.
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het
een

de

Cephaloloxia, scheeve stand Tan het

hoofd.

Gephalometrum, de hoofdnieter.

Gephalomonodidymi, eene met
hoofd vergrocide of sleclvts

hoofd bezittende tweeling.

Gephalopathia, hoofdlijden.

GephalopJiaryngeus (musculu s)

,

hoofdkeelspier, een gedeelte van

, den onderstsn toesnoerder der

keel.

Cephalophorum, de onderlaag^ der

• buik- en draadzwammen, baste-

romycetes en Hyphomycetes, welke
• de p'laats vervahgtvan den vrucht-

steel, Nees v. Esenbeck.

Cephalorrhizus, bot. met knolaeh-

tige, hoofdvormige wortels.

Cep'haloscopium, een stethoskoop

met eene wijde, Het geheele oor

omvattende holte, door welkemen
het ruischen der lucht in de trom-

melholte duidelijk sonde hooren,

wanneer door het neusgat aan

die zijde, bij sluiting van het

tegenovergestelde, sterk geademd
wordt, Curtis.

Cephalothliba, —bes, een werktuig

ter verbrijzeling van het hoofd.

Cepkalotheca, entomol. het hoofd-

omhulsel van de poppen der in-

sekten.
CepkalothoracosterumenoSj (foetus),

eene lijfsvrueht zonder hoofd en

borst.

Cephcdotomia, het aan stukken snn-

den van het hoofd, inzonderheid

:

het wegnemen der hersenen.

Cephalotndymus, eene misgeboorte

met drie hoofden.

Cepkalotriba, —be, een werktuig ter

verbrijzeling van het hoofd.

Cephaloiryp&sis = trepanatio.

Gephalotum, cephalot, een bestand-

deel van het cerebrine of hersen-

vet, Couerbe.

Cephalotyposis, eene tusschenpoo-

zendekoorts bij welke detypheuse

stoffen(V) in andere organei)

geene plaats meer vinden en uit

dien hoofde in de hersenen wor-

den afgezet, Eisenmann.
Cephalozoa, hoofddieren (van een

duidelijk hoofd voorzien).

Gephalulcus, een hoofduittrekker.

Cephalurodea (spermatozoa), zaad-

draden welke bij een sphaensch

of hoofdvormig uiterlijk tevens

een spits uiteinde hebben.

Cera, het was; adj. cereus, cerodes.

wasaehtig; ceratus, gewast; ce-

rinus, wasgeel.
Gerasimim (pruninum),_ kersegom,

aan de kerse- en pruimeboomen.
Ceratectasia, vroeger staphyloma
pellucidum, ziekelijkewelvingvan

het hoornvlies; c. conica == ee-

ratoeonus of staphyloma conicum

pellucidum ; c. sphaeriea = sta-

phyloma sphaericum pellucidum

of hydrops camerae anterioris.

Cer-atickthyosis, schubuitslag van het

hoornvlies, Schmidt.

Geratinum, de hoornstof.

Ceratinus, ceratodes, hoornachtig.

Ceratitis, eene ontsteking van net

hoornvlies.

Ceratium, een kleine hoorn; cera-

tia, hoornachtige woekering der

hnid; ceratiasis, het behebt zijn

met hoornachtige uitwassen.

Ceratocele, hoornvliesbreuk, hoorn-

vliesgezwel.

Geratogenesis, de hoornvorming.
Ceratogtossus (musculus), het ge-

deelte van den hyoglossus dat van

den grooten hoorn des tongbeens

ontspringt.

Geratoma, een hoorngewas._

Ceratomalacia, _
de verweeking van

het hoornvlies.

Ceratomeninx, het hoornvlies; ce-

ratomeningitis, eene ontsteking

van het hoornvlies.

Ceratometaphyteia, —taihesis, deover-

planting van het hoornvlies.

Ceratonyxis, de doorsteking van het

hoornvlies.
Geratopkaryngeus (museums), het

gedeelte. Van den middensten

keelsnoerder, dat van den grooten
hoorn des tongbeens ontspringt.

Ceratvplastica, —ce, de kunstmatige
vorming van een hoornvlies.

Ceratorrhexis, verscheuring van het
hoornvlies.

Geratosis := ccratogenesis ; de vor-

ming van cerotoma.
Geratothecae, de voelerscheeden (der

insektenpoppen).
Geratotomia, ceratectomia, de hoorn-

vliessnede.

Geratotomns, een werktuig tot het
maken eener insnijding in of ter

doorsteking van het hoornvlies.

Geratum, waszalf, waspleister.

Cercariae, gestaarte wormen behoo-
rende tot de infusoria, de toe-

stand van masker van verschei-
dene distomen, monostomen, enz.

Cerci, entomol. lancetvormige, ge-
lede aanhangsels ter zijde van den
anus.

Gercosis, een staartvormig uitwas
aan de vrouwelijke geslachtswerk-
tuigen, b. v. al te groote clitoris

;

een nit de baarmoeder getreden
polvp.

Gerealta (semina), de zaden der
graangewassen.

Cerebria, de verstandsverbn'stering,
Pinel.

Cerebrinum, hersenvet; acidum ce-
rebrinicum, hersenvetzuur.

Cerebrotum, cerebrot, eene eigen-
aardige, witte vetstof in de her-
senmassa van den mensch, Cou-
erbe.

Cerebrum, de hersenen; diminut.
cerebellum; adj. cerebralis.

ceroleum, wasolie (ver-
drooge distillatie

Gerelaev.m,

kregen door
van was).

Cereolus, bougie, kaarsje.

Gerevisia. bier, elk uit gvaan be-
reid vocht.

Ceria (plur.), de honigraten ; kwaad-
aardig hoofdzeer (favus).

Ceriae. lintvormige wormen.
Gerinum, cerine,' het gemakkelijk

oplosbare gedeelte van bij ewas;
onzuiver ceretinzuur, Brodie.

Gernuus, bot. omgebogen, knikkend,
b. v. racemus.

Ceroleiimm, cerole'ine, een derde
bestanddeel van bijewas.

Ceroma — ceratum; eenzakvormig
gezwel met wasachtigen inhoud;
washuid der vogels.

Ceromyces, waszwam, Hitgen.
Gerophstica, —ce, de wasboetseer-

kunst.
Cevosinum, cerosine, eene bijzondere

wassoort aan de halmen en bla-

deren van het suikerriet, Sacc/ia-

rum ofp.tino.Txvm.

Cerostroma, de bedekking der huid
met hoornachtige schubben, Ber-
thold.

Cerotinum, cerotine, alkohol uit eene
chineesehe wassoort; acidum ce-

rotinicum, cerotinzuur, ontstaat
door omzetting van cerotine bij

verhitting.

Cerotylum, cerolium, cerotyl, radi-

kaal van cerotinzuur.
Ceroxylinum, ceroxyline, een meng-

sel van hars en eene met bijewas
analoge stof; palmwasherkomstig
van den waspalm, Ceroxyhim an-

dicola.

Gertamen, strijd, wedstryd; c. sin-

gulare, tweestrijd, tweegevecht;
verb, certo, are.

Certus, zeker, aanneembaar.
Cerumen, oorsmeer; adj. cerumino-

sus.

Cerussa, loodwit (koolzuur lood-

osyde).
Gervinus, tot het hert behoorend,

daarmede overeenkomstig; van
kleuren: reegrauw.

Cervix, de hals, nek: adj. cervicalis.

Gestodea, cestoidea, cestodes, de
lint- of bandwormen.

Cetacea, de walvischachtige dieren;
cetaeeum = spermaceti; balein;
adj. cetaceus.

Cetinum, vetstof in het walschot;
acidum cetinicum, eigenaarclig
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zuur in het walsohot (cetinznur).

Cetoliles, fossiclegehoorbeentjes van
walvisehachtigedieren,eetoheten.

Cetonum of acetonum. De cetonen

of acetonen zijn lichamcn welke

ontstaan door clrooge distillatie

der metzuren verbondene alka-

lien, en liefc overschot der kool-

stof, al de waterstof en een derdc

gedeelte der zuurstofvan het ont-

bondene watervrije zuur bevatten.

Celrarinum of acidum cetrarimcum,

eene zeer bittere extractiefstof in

het ijslandsehe mos, Getraria ia-

landica.

Celt/htm, cetyliuin, cetyl, radikaal

van het cetin- of aethalzuur.

Cevadinicum aeidnm, cevadinzuur,

in het luize- of sabadillezaad (van

veratrumsoorten).
Chaeta, het haar, de borstel; chae-

tosis, het borstelig worden der

haren, J. Frank.
Ghalasa, —mem, do hagel; gierst-

korrel aan het oog; chalazae.de

zoogenaamde hagelsnoeren in het

ei der vogels, ook wel cicatricula,

tractus albuminosi, colunmaeal-

buminosae, appendices albuminis,

ligamenta suspensoria vitellige-

noemd ; bot. chalaza, de navelvlek

of vaatmerk, de uitbreiding der

vaten op de plaats waar aan de

basis van het ovulum de vaat-

bundel door het uitwendig om-
kleedsel breekt; membrana cha-

lazifera, het vlies van het hagel-

snoer. -».,,,,
Chalazonephritis, de Bright sche rner-

Chalicog'enus, chalieogonus, kalk

voortbrengend.
CkalicopJiorus, kalkhoudend.

Ckalicraturn, met water vermengde

wrjn.

Chalybs, staal, nzer; chalybs elas-

ticus, een stalen veer; adj. cha-

lybeus, chalvbeatus; serum laetis

chalybeatum, ijzer -

vattende wei.

of staal be-

Character, bet eigenaardig voorko-

nien van iets, een kenmerk _(ho-

minis, morbi); adj. eharactericus,

characteristicus.

Gharta, papier, pergaincnt; ch. bi-

bula, vloeipapier ; ch. dochnastica,

reageerpapier ; adj. chartaceus.

Cheilitis, chilitis, de ontstcking der

lippen.

Cheilocace. chilocace, een rood, hard

lipgezwel dat niet in_ ettermg

overgaat; kanker der lip.

Cheilochoreopsellismus, de "Vitusdans-

achtige (stotterende) bewegingen

der lippen, Colombat.

Gheilon, chilon, iemand met dikke

lippen.

Cheilonais, chiloncus, een hard lip-

gezwel.
Cheiloplastica, chiloplastiea, de

kunstmatige vormmg van lip-

pen.
Gheilorrhagia, chilorrhagia, hetbloe-

den van de lippen.

Cheiroptera, handvleugeligen, zooals

de vleermuizen.

Cheiroiherium, een fossiel dier dat

op een hand gelijkende indruksels

in triaszandsteen heeft aehterge-

laten, het handdier.

Chela, de schaar der kreeften; een

gespletene klauw; gespleten in-

stroment, gaffelige sonde, tot het

wegnemen van neuspolypen; de

ooglidspleet.

Chelerythrinum, chelinum, alkaloide

in de stinkende gouwe, Chelido-

nium majus.

Chelidae, eene farailie van sehild-

padden.
Chelidonimim-, chelidonine, eveneens

een alkalo'ide in de gouwe; che-

lidonicum aeidnm, ehelidonzuur,

in de gouwe, stikstofvrij ; cheli-

dinicuni acidum, chelidinzuur

vormt zich uit het ehelidonzuur

door koken met verdunde kali.

Ghelonae. zeeschiklpadden (familie).

Chelonii,' schildpadden (orde).

Ghemia, chymia, de scheikunde;
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ehemicus, de scheikundige ; adj.

chemicus.
Ghemiatros, een geneesheer uit de
scheikundige school, hij die vol-

gens scheikundige wetten tracht

te genezen; adj. chemiatricus.

Chemographia, de vorming van af-

beeldingen door scheikundige
werking (Daguerrotypie, photo-

graphie).
Ghemosis, eenehevige oogontsteking
met sterke zwelling van het bind-
vlies, zoodat dit sferk nitsteekt.

Gkenocholeirdcum acidum, cbenoeho-
leinzuur, verwant aan bet cho-
lei'nzuur, voorhanden in de gal

der ganzen.
Gheropotamus, een fossiel zoogdier,

tot de paehydermata behoorende,
uit dc tertiaire lagen van Enge-
land en Frankrijk.

Chershiae, landschildpadden (fami-

Chiasma, kruising; inzonderheid de
kruising der geziehtszeuuwen,
chiasma nervorum opticorum.

Chiasmus = chiasma: de kruis-
snede.

Ghiastos, —ire, —trum, een krnis-
yormige band, het kruisverband,
in de verbandleer.

ChiUogramma, een kilogram, dui-
zend gram.

CAiliomelritm, een kilometer, eene
lengte van 1000 meter.

Chilogramma, het gedeelte der lip-

pen dat aan den mondhoek be-
- gint, zicb in het onderste ge-
deelte van het gelaat verliest, en
bij long- of hartziekten van kin-
deren een karakteristiek kentec-
ken zou opleveren, ,'ladelot.

Ckiloschisma, cheiloschisma, de ka-
zelip. o

Ghilotae, licsehildpadden (familie).

Ckinammonium, chinonamicluirj, ehi-
nonamid, ontstaat uit met am-
moniak behandeld chinon.

Chinicinum. chinicine, eene basis
der chininezouten, overeenkom-

stig met chinine, maar door kunst
verkregen.

Chinidinum, chinidine, alkaloide in
in den bast van CincJiona hua-
rnalies en Gogota.

Chinium, chimnum, alkalo'ide in den
kina- of koortsbast (van cincho-
na-soorten).

Ghinoideum, —dinum, chinoidine,
hetgeen na het praecipiteeren van
het chinine en cinchonine in de
moederloog overblijft.

Ckinoleum, chinol, alkaloide in steen-
koolteer.

Gkinonum, chinon, een kristalliin

produkt uit met bruinsteen en
zwavelzuur verliit chinazuur af-

gedistillecrd; acidum chinonicum,
chinonzunr, ontledingsprodukt
van chinon.

Ghinovanicum, acidum, chinovazuur,
ook wel chinovabitterstof ge-
nocmd, identisch met chioeocca-
zuur,

Chiococcanicum acidum, cbiocoeea-
zuur (gelciaehtige vlokken), ont-
staat uit de ontleding van cain-

cazuur door minerale zuren.
Chirades, scheuren, spleten. barsten
in de huid.

CMragra, handeuvel, jicht in de
handgewrichten.

Chirarthrocace, cbroniscbe aandoe-
ning, ontsteking (beenbederf) van
het handgewricht.

Ghirocyrtoma, chirocyrtosis, ver-

kromming der liana.

Cliiromacltia, het vuistgevecht. het

boksen.
Chiromcmtia, het waarzeggen uit

de hand; chiromantis, een hand-
waarzegger, handkijker.

CMrometrum, (de handmeter (instru-

ment der verloskundigen).
Cldronium, eene boosaarclige zweer

der handen; een plantgeslacht
behoorende tot de Gentianeae.

Chironomia, leer der handbeweging,
gebaardenleer ; chironomus, een

pantomi mist, goochelaar.
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CIdropodologia, de leer van de ek-

steroogen, wratten, enz. der han-
den en voeten, Low.

Chiroptera, vleugelhandigc dieren;

dieren met vleugelvormigc vliezen

tusschen de extrerniteiten.

Chirotheca, de handsehoen.
Chirurgia, de heelkunde, handart-

senijkunst; chirurgus, de wond-
arts; adj. chirurgius.

Chisma, de spleet; adj. chismaticns.

Chismopnei (pisces), eene familie

der kraakbeenige vissehen, met
kieuwopeningen als spleten aan
de zrjde van den hals, zonder

kieuwdeksels.
Chitinum, hot chitine, in de vleu-

geldeksels der kevers en de pant-

sers der sekaaldieren (Crustacea),

eene verbinding van koolhydraat

en proteine, Schmidt.
Chlamydoblastae, dikotyledonische

planten welker zeer klein embryo
in een eigen vlies besloten is en,

hoewel oppervlakkig onverdeeld,

na het oplossen van dat vlies

een tweelobbig voorkomen heeft,

Bartling.

Chliasma, een warm, verweekend
omslag.

Chloasma, huidziekte gekenmerkt
door groenachtige vlckken ; huid-

vlek, levervlek, moedervlek; chlo-

asma ephelis, de zomersproet.

Chloinum = chlorophylluni.

Chlorum, ehlorina, het chloor, chlo-

rine, de basis van het zoutzuur;

adj. chloricus, chloratus.

CUoraematinum, chloorhaematine,

eene gele stof, bereid uit eene

oplossing van droog haematine in
verdund salpeterzuur en praeei-

pitatie met koud gedistilleerd

water, Beitt en Bird.
Chloraethylum, —Hum, chlooraethyl,

lichte zoutaether.
Chloranilium, _ ehlooranil; acidum
chloradilinicum; chlorindadmi-
dum; cklorindoptenum : acidum
chlorindoptenicum ; ehlorindi-

num, produkten van met chloor

behandeld indigo.

Chlovas, een chloraat (chloorzirur

zout).

C/dorephidrosis, het groene zweet.

Chlorite, een zacbt verwrijfbaar mi-

neraal, verwant aan talk en mica,

komt in plutonische gesteenten

als inmengsel voor, het chloriet.

C/dorocyanicus, chloorblauwzuur.
Chlorobenzoleum, chloorbenzol, ge-

vormd uit bitteramandelolie door

phosphorsuperehloride.
Clorobenzoyle, —Hum, choorbenzol,

ontstaat als bitteramandelolie

met chloorgas in aanraking wordt
gebracht.

Chloroformium, —mylum, ehlorofor-

me, forinylsuperehloride; ehloor-

aetheride, Mitscherlich.

Cholomicinum, ehloronicine, alka-

loide, ontdekt in de met chloor

bedeelde afleidingsprodukten van
het benzoezuur.

Cklorophanc, een verscheidenheid

van vloeispaat, het chlorophaan.

Chlorophosphoricus, chloorpkosphor-

zuur.

Chlorophyllum, bladgroen.
Clororub'inum, cblororubine, een poe-

der dat zich bij verwarming af-

zet uit het rubinchloorzaur.
_

Chlorosalicyliumofch\oxo$#iroy\mm,
chlorosalicyl, een ornzettingspro-

dukt der spiraeaolie.

Chlorosis, de bleekzucht (een vorm
der anaeniie); adj. chloroticus.

Ckloroxycarbonas, chlorocarbonas,
cbloorkoolzuur ; adj. chloroxycar-
bonicus, chlorocarbonicus.

Chlorurelum, een chloruur (in het

fraiiseh: chlorure), elke verbin-

ding van chloor met metalen en
aiidere brandbai'e stoffen, welke
nog geen zuur vormt.

Choana, de trechter; choanae, de

achterste neusopeningen welke

naar de keelengte voeren; adj.

ehoanodes, —oides, —oideus,

trechtervormig.

CH.OERAS — CHONDKOGENESIS.

Choeras, scrophelziekte ; adj. choe-

radicus.

C/iotrocalymna, het bedeksel der

schaamdeelen.

Clwla, chole, cholos, de gal; adj.

cholodes, cholicus.

Cholaemia, dc galachtige bloedmen-
ging.

Cholagoga (remedia), galuitdrij-

vende, de galal'scheiding bevor-

derende middelen.

Cholanicum acidam, cholanzuur,

cholalzuur, sleehts in het water-

gehalte verschillend van cholin-

zuur, ontstaat door koking van
cholzuur met alkalien of stcrke

zuren.

Cholansis, het lam maken, larazijn.

C/wlasma, de verlamming.
Cholecyslis, de galblaas; cholecysti-

tis, ontsteking der galblaas.

Choledochus, gal-bevattend.^ —voe-

rend; ductus ch., de buis welke

de gal uit de galblaas en de lever

ontvangt en in den twaalfvinge-

rigen darm uitstort.

Choleinum, cholerne, galhars; eho-

leinum acidum, cholemezuur;het
primitive bittere bestanddeel der

gal, stikstof- en zwavelhoudend.
Deuiarcay.

Cholelithus, de galsteen; cholelithi-

asis, de galsteenziekte.

Cholemesis, galbraking.
Chole- of eholopoesis, galbereiding

;

adj. cholopoeticus, —poeus.
Vholepyra, de galkoorts.
Cholepyrrhinum, cholepyrrhine, het
bestanddeel der gal dat haar de
brainachtige kleiir geeft, Berze-
lius.

Cholera, galvloed, braakloop, bort
of boort; adj. eholericus, de cho-
lera betreffend; temperamenturn
ch., het eholerische, galachtige, of
prikkelbare temperament.

Choleraides, de cholera-infusorien.

Hahnemann.
Cholerina, zomercholera (cholera

aestiva), buikloop.

Ckoleromyia, de (hypothetische) cho-
leravlieg.

Choleropkobia, vrees voor cholera;
adj. cholerophobus.

Cholerotypints, de op cholera vol-
gende typhus.

Cholestearinum, galvet; acidum cho-
lestearinicum, galvetzuur.

Cholicus, in de gal voorkomend;
acidum cholium, cholinicum, chol-

of cholinezuur, ontlcdingsprodukt
van biline door zoutzuur (stik-

stofhoudend en een gepaard cho-
lalzuur. Strecker),

Choloidinicum acidum, cholo'idine-

zuur, Demareay, harsachtig, ont-
staat door chol- en cholalzuur

een trjd lang te koken.
Cholorrhagia, galuitstorting, gal-

vloed; adj. cnolorrhagieus.
Cholorrhoea, de (habitude) galvloed.

Choloses, de familie der galziekten,

Alibert en Eisenmann; cholosis,

ook verlamming, kreupelgaan
(cholos, lam).

Cholesteatoma, het galspekgezwel
(vetwasvorming volgens Sieben-
haar).

Choloxygenosia, aziatische cholera.

J. Lavater.
Chondrinum, chondrine, kraakbeen-

stof.

Chondristos, kraakbeenweefsel.
Chondritis, kraakbeenontsteking.
Chondrocele, eene kraakbeenige
vleesehbreuk.

Chondrodasis, kraakbeenverbrijze-

ling.

Chondrocrasis, kraakbeenmenging,
een bijzonder lijden der kraak-
beenderen, dat als het derde sta-

dium der oostersche melaatsch-
heid beschouwd wordt.

Chondrode.iina, een kraakbeenach-
tige band.

Chondrodialysis, ontbinding der
kraakbeenstof.

Chond/ragenesis, —sia, chrondrosis,

kraakbeenvorming. de overgang
in kraakbeen.
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Ghondroglossus (musculus), een ge-

deelte van den hyoglossus, dat
ran den kleinen hoorn van het

tongbeen ontspringt.
Chondroides, chrondoideum, het
chondroide, een kraakbeen- of

vezelachtig gezwel.

Chondroma =: chondroide; nieuw
gevormde kraakbeenmassa.

Chondromalacia, chondromalacosis,

kraakbeenverweeking.
Chondromyces, de kraakbeenzwara,
Uitgen.

Ghondroperiostoma, —periostosis,

kraakbeenaehtig beenvlies-exos-

toma.
Condropharyngeus (musculus), het

gedeelte van den middensten keel-

toesnoerder, dat van den kleinen

hoorn van het tongbeen ont-

springt.

Ghondrophyma, kraakbeengezwel.
Ghondrophyton, een uitwas aan
kraakbeenachtige deelen.

Chondroplacenta, een kraakbeenach-
tige moederkoek, Fiehin.

Ghondropterygii, (pisces), kraak-
beenigo vissehen.

Chondrorrhexis, verscheuring. breuk
der kraakbeenderen.

Ghondros, —drus, kraakbeen; adj.

chondricus, —drodes, —oideus.

Ghondrosyndesmus, eene verbinding

van beenderen door vezelachtig

kraakbeen, Rudolphi.
Chondrotomia, de kraakbeensnede

;

de ontleding der kraakbeenderen.

Chorda, darrn, snaar, koord, streng,

pees, zenuw; pijnlijke ereetie van
den penis ; c. tympani, een tak van
het zevende zenuwpaar, tronimel-

vlieskoord; c. Hippocratis, c.

magna, de pees van Achilles;
chordae = genitalia, Celsus.

Ghordapsus, darmtoesnoering, he-
vige koliek,= ileus (drekbraki ng)

.

Chorea, de_ dans; chorea St. Viti,

de St. Vitusdans.
Chore-mania, ekoreomania, chororna-

nia, de dansvroede : ehoreomanes,

choromanes, een danslustige, lief-

hebber van dansen.
Choriocapillaris (tunica), de ge-
kleurde, teedere, een rijk haar-
vatennet bevattende laag tusschen
de platen van het vaatvlies van
het oog.

Chorioidea, ehoriodes (tunica), het
adervlies van het oog; adj. cho-
rioideus, chorioides ; chorioideitis,

ontsteking van het vaatvlies.

Chorion, de huid (lederhuid); de
vaathuid aan het ei van het nog
niet geborene dier; bot. de uit-

wendige of lederhuid der planten-
zaden.

Chortasthma, eene aamborstigheid
welke in Rusland de menschen
inzonderheid bij het hooien zoude
overvallen, asthma foenariorum,
Lefevre.

Chortos, het hooi.

Ghorus, het koor, de dans.
Chrisis, de zalving; chrisma, eene

zalf; chrismus = chrisis.= pru-
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rigo. Plater.

Chroma, oppervlakte, kleur; blan-
ketsel ; adj. chromaticus, b. v.

niusice c, chromatische muziek,
welke met halve tonen klimt of

daalt.

Chromasia oculorum, kleurvorming
in de oogen.

Chromatogehus, kleurvormend; ap-
paratus c. een kleuren voortbren-
gend toestel.

Chromatologia, de leer der kleuren.

Chromalopsia,, chromopsia. het kleu-

ren zien.

Ghromaturgia, ekromurgia, de be-
reiding der kleuren.

Chromitd, —mia, —mitum, ehromit,
flauwe kleurstof van dierlijke en
plantaardige stoffen.

Chromium, chromum, chroomnietaal,
waarvan het zuur gekleurde zou-

ten vormt; adj. chromictis,chroom-
zuur.

Chromogeniurn, een ehromogeen. Men
verstaat hierdoor kleurlooze of

nauwelrjks gekleurde plantaar-

diifo stoffen, verwant aan de pig-

rnenten, waarin zy onder zekere

seheikundige verhoudingen kun-
nen overgaan.

Chromida, chromule,= eklorophyl-

lum.
Ckronicus, chronisch, langdurend,

b. v. morbus.
Ghronologia, de tydrekening; adj.

chrouologicus.

Chronologium, kalender, horloge.

Ckronomelrum, de tijdmeter (b. v.

een horloge, een polsmeter).

Ch-onoscopium, een tijdwijzer.

Ghrotopsia (Kiihn), chrupsia (Beer)

= ehromatopsiav
Chrysalis, de insektepop, en wel

deels de verborgene (obtecta),

deels de gemaskerde (larvata) vol-

gens Lamarck; denimf ofpop der

dagvlinders, tweede toestand van
de gedaanteverwisseling.

Ghrysaminicum acidum. chiysamin-

zuur, ontledingsprodukt van het

aloi'ne.

Chrymrdlicum acidum, chrysanil-

zuur, produkt van indigo en ge-

coneentreerde heete kahloog.
_

Ghrysanicicum acidum, ehrysanijs-

zuur, ontstaat bij de ontledingvan
anijszuur door rookend salpeter-

zuur.

Ghrysatrinieum acidum. chrysatrin-

zuur, omzettingsprodukt van
chrysaminzuur.

Chrysindinum, omzettingsprodukt
van het chrysaminzuur door vi-

triool (blauw).
Chrysoberyl, een geel- of groenachtig

edelgestecnte.

Chrysocolla, het kopergroen, een
koolzuur koperoxyde.

Chrysographia, een gouden letter-

schrift; de kunst om met gulden
letters te drukken.

Chrysoidinum, het chrysoidine, gele

kleurstof in de besvruchten van
de asperge, Asparagus officinalis.

Chr.ysolepirdcum acidain, ehrysole-

pinzuur, te bereiden ait de har-

sen van aloe door verhitting met
salpeterzuur.

Chrysolite, ecu groen mineraal dat
in plutonische gesteenten voor-
komt, het chrysoliet.

Chrysophanicum, chrysophanieuni

acidum, het chrysophanzuur =
rhabarberzuur.

Chrysopoeus, een goudmaker; chry-

sopoeia, de goudmakerij.

Chrysorrhamni?ium, het ehrysor-

rhamnine, eene gele kleurstof in

de bezien van de verwers-wege-

doorn, Rhamnus injectoria.

Chton, de aardbodem (humus).

Chtonographia, de kennis van den
bodem van een land.

Chtononosologia, de geographische
ziekteleer.

Chylidrosis, het melkzweeten, een
vorin van de zoogenoemde melk-

hektiek (chylectica), eene uitte-

rende ziekte mot uitvloeiing eener

melkachtige vloeistof uit verschil-

lende deelen.

Chylijerus, chylophorus, melksap-
voerend of bevattend.

Ghylijicoiio, chylusvorming uit den
spijsbrij door de spijsvertering.

Chylodes, chylosus, saprn'k; rijk aan
of overeenkomstig met melksap.

Chylodiabetes, eene melksapachtige
pislozing.

Chyl-odiarrhoea, de melksapachtige

buikloop (fluxus coeliacus).

Chylopoesis = chylificatio; adj. chy-

lopoeticus.

Chylorrhoea, ziekelijke uitstorting

van melksap, b. y. na verwon-

dingen; = chj'lodiarrhoea.

Chylosis = chylopoesis.

Ghyluria = chylodiabetes.

Cliylus, het sap, melksap, voedings-
vocht, de chyl.

Chyma, bet uitgevloeide, vloeibare;

het voedingsvocht van de planten
met volkomen celweefsel of dat

van de mono- en dikotyledonen,

Hayne.
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Chymecchysis, uitstorting van den
spijsbrij.

Chymiferus, chymophorus, saphou-
dend

; vasa pneuinatico-chymo-
phora of vasa spiralia. fistulae

spiral es, de lucht- en'saphou-
dende vaten der plauten.

Chymificalio, dcbereidiug of vornring
van den spijsbrij.

Chymodockus == chymiferus.
Chymoplania, de sapverplaatsing (in

bewerktuigde Hchamen).
Chymorrhoea, uitvloeiing van spijs-

brij, b. v. uit eene maagwond.
Chymosis = chymificatio.
Chyrnus, sap, spijsbrij: adj. chymo-

des, chyruosus.
G/tysis, het begieten, opschudden.
Cibatio, het nciuen van voedsel.
Gibus, cibariuni, spijs, voedsel; adj.

cibarius, tot de voedsels behoo-
rende, daartoe dienende; panis
c, eigenbakken brood.

Cicatrisatio, de likteekenvorming

;

- cieatrisantia (remedia), de lik-

teekenvorming bevorderendeniid-
delen.

Cicatrix, een likteeken: dim. cica-
tricula, een klein likteeken ; in
bet vogelei: de banetred, kiem-
vlek; adj. cicatricosus, van lik-

teekens voorzien; cicatrisatus,

gelikteekend: tela cieatricosa, het
likteekenweeisel.

Gidnddae, krekelaektigen.
Oilium, het ooglicl: cilia, oogharen,
winiperharen; adj. ciliaris, wim-
pervormig, haaivormig; epithe-

lium e. of Yibratorium, flimmer-
of trilharig epithelium; corpus c.

corona c„ ligamentum c, haar-
lichaam, —kroon, —band in het
oog; ciliatus, bot. gewiniperd,
met eene rij haren (ciliae) langs
den rand of de oppervlakte.

(Mo, iemand die aan kramp of be-
ving der oogleden onderhevigis;
cillosis, krampachtige beving der
oogleden.

Cinaedia, het bedrijven van onna-

tuurlijke zonde, knapcnschennis;

einaedus, een knapenschender ; :=

scortum virile.

Cinchonas, een cinchonazuur zout.

Cinchonium, cinchoninum, cincho-

nine, een alkaloi'de in den kina-

bast.

Cinckotinum, einchotine,_ eene mo-
dificatie van het chinine.

Cinchovatimim = aricinum.
Cineratio, verb, cinero, are = in-

cineratio, ineinerare.

Cinereus, asehgrauw ; tuber c., eene
verhevenheid in de derde hersen-
holte.

Ginesis, de beweging; adj. cinetieus.

Cingulum, de gordel; cingens, om-
gevend.

Oiiiis, asch; cinerarium, aschhaard.
Cinnabaris, zvvavelkwik, het roode
sulphuretum hydrargyri, vermil-
joen; adj. cinnabarinus.

Ciniiameinum, cinnameine, koofd-
bestanddeel van lichten perubal-
sem.

Cinnamenum, cinnamen, een kooi-
waterstof, gevormd door drooge
distillatie van kaneelzuur baryt.

Cinnamomiim, kaneel; cinnamoni-
cum ofeinnamylicum acidum, ka-
neelzuur, zeer overeenkomende
met benzoezuur, wordt niet sleehts

uit kaneelolie, maar ook uit peru-
en tolubalsem, alsmede uit styrax
verkregen.

Cinnarnylum, —Hum, het stamradi-
kaal der cinnamylverbindingen.

Cinoplanesis, onregelmatigheid in
de willekeurige spierbeweging.

Ciqrdtu, ontsteking van de huig
(angina uvularis).

Cin07'rhapkia, de huignaad, verhe-

__
meltenaad, Schwedt.

Cionotomus, het huigmesje (ter ver-
wijdering van de huig).

Cipolllno, de italiaansche naam van
wit mariner met groene strepcn
van talk of chloriet.

Oircinus, de cirkel, gordelziekte, gor-
delroos ; adj. circmalis, circinatus,
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b. v. herpes c, de cirkelvlecht;

bot. krulvormend, in het zelfde

vlak op zich zelf, slakkekuisgewijs
opgerold, b. v. folia (in den toe-
stand van knop) : cotyledones c,
opgerolde zaadlob.

Circuilus, de omloop, het rondloo-

pen, de omvang; verb, circumeo,

ire, rondgaan.
Circulus, kring, cirkel ; adj. circu-

laris, kringvormig; circulatio, de
omloop, kringloop ; circulator, een
kwakzalver, marktschreeuwer.

Circumcisio, de besnijdenis, het weg-
nemen van het praeputium ; verb,

cireumeido, ere.

Circumflexus, omgebogen (om iets),

gewonden.
Circumforaneus, een marktschreeu-

wer.
Circumpunctio, de omsteking (tegen
uitwendige verbloedingen).

Circumscissus, roudom besneden; bot.
rondom open springend, b. v. pe-
ricarpium.

Circumsoriptus, omschreven, be-
grensd; verb, circumscribo, Sre.

Circurnspeclio, het om zich heen zien,

de omzichtigheid; adj. circurn-
speetus; adv. circumspecte, om-
zichtig; verb, circumspicio, ere,

om zich heen zien.
Cirrhagra, de poolsche vlecht (eene

haarziekte).

CirrH, de baarddraden van de vis-
schen; cirrhatus, entomol. be-
haard, gekroesd, b. v. antennae.

Cirrhzferus, cirrhophorns, lokken
dragend, bot. ranken dragend.

Oirrhiformis, cirrhodes, lokvormig.
Ctrrkipedia, rankvoetigen, eenklasse
van dieren waartoe onder anderen
de zeepokken behooren.

Cirrhosis, eene chronische lever-
ziekte met eene gele huidkleur;
adj. cirrhoticus.

Girrlms, cirrus, lok; bot. rank; adj.
cirrhosus, lokkig, ranken vor-
mend; cirri tibiales, de hoorn-
wratten of zwielwratten aan de

pooten der paarden, Vegetius
Renatus.

Oirsoblepharon, aderspattcn aan de
oogleden.

Cirsocele, de variceuse uitzetting van
de_ venae spermaticae, inzonder-
hcid bij den liesring.

Girsodes, aderspattig, variceus.

Girsompkalus, variceuse uitzetting

van aderen in de nabijheid van
den navel.

Cirsophtalmia, —rnus, een variceuse

toestand van het oog.

Cirsos, cirsus, een aderspat, ader-

gezwel, verwijding van aderen.

Cirsotomia, het afbinden of uitsnij-

den van aderspatten.

Cissampelinum, eene in zuiveren
toestand amorphe basis in den
wortel van de touwdruif, Pareiro,

brava.

Cista, kist, vergaderbak ; dim. cis-

tnla, kistje; bot. het stof hou-
dende, aanvankelijk geslotene
receptaculum van sommige korst-

mossen, Sprengel.
Cisierna, een vergadcrbak voor

vloeistoffen, regenbak; c. chyli,

het onderste gedeelte (het begin)
van den ductus thoracicus, meestal
voor den derden lendewervel.

Gitraconicum acidum, citraconzuur,

ontstaat door distillatie van ita-

conzuur.
Citribicum acidum = citraconzuur.

Gitricicum acidum := itacoiiznur, in

aconitum-soorten.
Oitridinieiwi acidum, citridinzuur=

aconitzuur.

Citrus, de citroenboom; citroen;ci-

triens, citroenzuur bevattend ; aci-

dum c, citroenzuur; citrinus, ci-

troengeel.

Clamor, het geschreeuw; verb, cla-

mo, are, clamito, are.

Clangor, de klank; c. vocis, eene
drooge, rauwe stem.

Claretum, bleekert (licht roode wijn),

kruidenwijn.

Clarificatio, het klaren (bij scheikun-
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dige en pharmaeeutische werk-
zaamheden); verb, clarifico, are.

Glarus, helder, beroemd.
Classis, de afdeeling, vloot; adj.

classicus. klassiek, gewoonlijk met
de beteekenis van : volkomen. uit-

stekend.
Glathratus, entoin,, get.ralied, ge-
groefd, wanneer de groeven in

rijen staan en verhevene over-
• langsche lijnen tusschen elkander
neb ben.

Glaudicatio, het kinken, mank gaan

;

voter, bet kreupel gaan; adj.

claudus; verb, claodico, are.

Clava, dc knods, kolf; adj.clavatus.

kolf- of knodsvormig; dim. cla-

. vella; adj, clavellatus; cineres c,

potasch.

Glavis, een sleutel ; dim. clavicula,

het sleutelbeen; adj. clavicularis.

Clavus, de nagel ; likdoom, condy-
lomata der baarmoeder; raoeder-

koorn.
Glfipsine, een geslacht van bloed-
zuigers dat voor bijzonder dcug-
deiijk gckonden wordt.

Clepsydra, een wateruurwerk, een
zandlooper.

Glibanus, een kleine oven.

GUma, het klimaat, de luchtgesteld-

lieid; adj. climaticus; morbi c,

ziekten welke ontstaan ten ge-

volge der luchtgesteldkeid van
eene landstreek.

Glimacter, de trede van een ladder of

trap; adj. climaetericns ; anni c.

de zoogenoemde nioordjaren, trap-

pen der jaren," bij de Grieken.

-waarin zij meenden dat het li-

chaani eene bijzondere verande-
ring onderging; inzonderheid de

periode van teruggang bij de
vrouw.

Glinandrium = androeliniuin, groef
van den heltnknop, K. Sprengel
en Decandolle.

Clmanthium, de gemeensehappelijke
vrnchtbodem bij de samengestelde

• bloemen.

Gline, het bed, de legerstede ; clinica,

elinice, de kliniek, het onderwijs

aan het ziekbed; clinicum, eene

inrichting waarin onderwijs aan
het ziekbed %vordt gegeven; adj.

clinicus, kliniseh, de kliniek be-

treffende.

Clinodes, —oides, —oide.us, bedvor-

mig, overeenkornende met de

knoppen van een ledikant; pro-

cessus clinoidei, kleine kegelvor-

mige uitsteeksels aan het wig-
gebeen.

Clinotechnia, —nica, —nice, de kli-

notechniek. de kunst oin een cli-

nicum te vormen ; adj. clino-

technicus.

Gliseornetrum, clisiometruni, een
werktuig ter bepaling van de
helling der bekken-as op die van
het lichaam.

Clitoris, de kittelaar, de roedebij de

vrouw; adj. clitorideus.

_

Glitorismus, een bovenmatig groote
kittelaar; ziekelijke opzwoiling
van den kittelaar; misbruik van
eene monstreuse clitoris tot on-
natunrlijke bevrediging der ge-
slachtsdrift.

Glilorilis, eene ontsteking van den
kittelaar.

Clivus, de helling; c. Blumenbachi,
het hellende vlak gevormd door
het grondstuk van het aekter-

hoofdsbeen en de achtervlakte

der zadelleuning van het wigge-
been.

Cloaca., riool, zuiveringskanaal; de
gemeensehappelijke uitgang voor
den inhoud van het darmkanaal,
de urine, de eierleiders en ver-

dere afvoerende buizen bij vogels,

ampkibien en visschen.
'

Clonims, krampachtig, stuiptrek-

kend, convulsief; spasmus c,
stuiptrekkende kramp; clonodes,

krampachtig, b. v. pulsus c, de

krampachtig trillende pols.

duties, de aehtereinden, billen (in-

zonderheid bij dieren); partus
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geslacht

praeviis clnnibus, eene stuitgc-
|

t)Oorte.

Clymenia, naam van een
van fossiele schelpen.

Ch/peus, het schikl; entom. het
hoofdschild bij de insekten: adj.

clypeatus, met schilden bedekt,

schiklvormig = discoidcus.

Clysantlion, de klisteerpomp.

Cfysma, het klisteer.

Clyster = clysnia, de klistcerspuit

;

clysterium, een kleine klisteer-

spuit.

Onemitis, eene ontsteking van het
scheenbeen.

Cnesmus, het jeuken, de jeuktc.

Cnicinum, eniciue, eene bittere stof

in de gezegende distel, Carduus
benedictus.

Cnidosis, het slaan met brandnctels

;

jeukte met gevoel van bitte ge-
paard, prikkeling; neteluitslag.

Cnissorrhonc/ais. een knetterend ge-

luid.

Coaetaneus, de tijdgenoot; bot. no-
res c, gelijktijdige bloemen, na-
melijk die welke te gelijk met
de bladeren uitkomen.

Coagulatio, de stolling; coagulum,
het gestolde, gestremde; adj. co-
agulabi lis, stolbaar, wat voor stol-
ling vatbaar is; verb, coagulo,
are, en coagulor, ari, stollen.

Coalescentia, eoalitus,hefc vergroeien,
samengroeien ; verb, coalesco, ere.

Coa/ptatio, het aan elkander voegen,
b. v. van de einden bij beeubrou-
keu; verb, coapto, are.

Coarclatio, vernauwing; verb, co-
arcto, are; coarctatus, versmald,
vernauwd; bot. samengedron-
gen staande, b. v. paniculum.
semen.

Coarticulatio, eene verbindin<v van'
gewrichten.

Cobaltits, een metaal. in 1733 door
Brandt ontdekt.

Cocca, bot. het huisje, de afzonder-
lijke carpella van een veelvoucb>
pericarpium; korrels.

Coccinum, coecine, de kleurstof van
de cochenilje, karran'n.

Goccineus, scharlakenrood.
Coccinonicum ofcoccinonitricum aci-

dum, coccinonzuur, een nitrozuur,
ontstaande uit met salpeterzuur
behandeld purreezuur.

Coccionella, coccinella, cochenilje;

onze-lieve-heersbeestje.

Coccosteopkyton, het korrelaehtige
of wratvormige osteophyt, Lob-
stein.

Coecostem, naam van een fossiclcn

visch uit den old red van Enge-
land.

Coccus, kern, bes; een kern-ofbes-
aehtig lichaam ; c. ilicis, de sehild-

luis; c. cacti, het cochenilje-in-

sekt; dim. coeculus.
Coccygoceplialus, eene misgeboorte
met zeer kleine hals- en hoofd-
beenderen, welke eindigenin eene
met de punt van het stuitbeen

overeenkornende punt.
Coccyx, de stuit,hetstuit-,koekoeks-

of staartbeen; adj. coccygeus.
Cochlea, een slak, hoorn; het slak-

kehuisje in den doolhof van het
oor; de schroef; adj. cochlearis,

cochleatus, slakkehuisvormig, b.

v. pericarpium.
Cochlear, —are, de lepel; c. majus,
een eet-, of soeplepel ; c. medium,
een kinder- of paplepel; c. minus,
een theelepel; dim. cochlearium.

Cochlolithotrypela, een schroefvor-

niige steenboorder.

Cocostearinum of cocinum, het vet

in de kokosboter ; cocostearinicum

aeidum, cocostearinzuur, een vet-

zuur in de kokosboter.

Coctio, hot koken, de vertering (b. v.

ciborum); stadium cocfcionis, het
stadium der koking; de krisis;

,verb. coquo, ere; coquus, dekok.
Codeinum, net codeine, een alkaloide
in het opium.

Codiacum aeidum, papaverzuur.
Coecus = caecus.

Coelacanthus, holstekel, naam van
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een geslacht van fossiele vis-

schen.
Goeliacus, het onderlijf betreffend

;

fluxus c, (witte) buikvloed; ar-

teria c, de buikslagader, hoofdtak
der buikaorta; plexus of gang-
lion c, dc zonnevleekt.

Goeliocde, eene buikbreuk.
Coeliocyesis (paracyesis abdoruina-

lis), buikzwangerschap.
Goelioncus, een buikgezwel.
Goelioplegia, verlamming der buik-

zenuwen; te Praag heeffc men
dezen naam gegeven aan de azi-

atische cholera.

Goeliospasmus, de onderlijfskramp.

Coeloma, een hoornvliesgezwel met
verlies van zelfstandigheid.

Coelomyces, cellezwam, iiitgen.

Goelospermus. bot. holzadig, eene

afdeeling der schermdragende
planten.

Goelurn, de hemel; adj. coelestis.

Coma, de niaaltijd; eoenaculum, het

eetvertrek; verb, coeno, are.

Coenaesiliesis, het gemeenschappe-
lijke gevoel, Reil.

Gcenantldum, de bloemkoek.
Coenobium, het klooster; bot. de

uit vele bovenstandige, eenzadige

vruehtjes bestaande splitvruckt

der labiatae en boragineae; eene

vrucht die als ovarium uit ver-

scheidene op den zelfden vrucht-

bodem bevestigde, maar toch

vereenigde en van een gemeen-
schappelijken stijl voorziene stuk-

ken bcstaat, die zieh bij het rijp

worden scbeiden; gemeenschap-
pelijke vrucht.

Coenum, de vuiligheid.
Coenurus cerebralis, het veelhoofd,

blaasworin in de hersenen van
aan draaiziekte lij dende schapen.

Coeruleus, heinelsblauw ; subst. eoe-

rulosis = cyanosis.
GoeruUnum of acidum sulpbindyli-
cum.coerulinzwavelzuur.'gevor.md

uit met zwavelzuur bebandeld in-

digoblauw.

Cofeinum, caffeinum of theinum,

kaffeine of theine, eene zwakke
organische basis (in koffie en

thee), gebonden aan looizuur.

Cogitatio, de gedachte ; voorstelling

;

verb, cogito, are.

Co/wbatio, het herhaalde aftappen

of distilleeren van vloeistoffen;

verb, cohobo, are; adj. cohobatus.

Cohol-aether = mesita.

Coincidens, samenvallend, gelijktij-

dig met iets gebeurend, b. v.

morbus; verb, coincido, ere.

Coitus, de bijslaap, paring, bevruek-
ting; verb, eoe'o, coire, den bij-

slaap uitoefenen, bevruchten; van
vloeistoffen: stollen; van won den:

zich vereenigen.

Colatio, het doorzeven; colatorium,

de vergiettest, zeef; colatura, de

doorgezijgde vloeistof ; verb, colo,

are.

Golchicinum, alkalo'ide in de tijloos,

Colc/ricuin,

Goleinum, coleine, = ehitine^ de

vleugeldekstof of scheedestof.

Coleopterus, van vleugeldeksels voor-

zien, schildvleugelig ; coleoptera,

entom. de dekschilden, namenlijk

de beide vleugeldeksels als geheel

genomen; de orde der kevers of

schildvleugelige insekten.

Coleoptilum, —lus, bot. de knop- of

pluimscheede, de niet verder tot

ontwikkeling gekomen zaadlob.

als scheede den jongen stempel
omhullende; adj. eoleoptilatus.

Coleorrhiza, de wortelscheede (de

onontwikkeld gebleven radicula)

:

adj. coleorrhizatus.

Coleoselen, plur. coleoselenes, een

ingekokerd, als eene scheede over-

geschoven buisje.

Coles, het mannelijk lid.

Colica (affectio), koliek, hevige buik-

pijn ; adj. colicus, koliekachtig,_bet

colon b'etrenende. b. v. arteria.

Colitis, ontsteking van den kartel-

darm.
Colla, dierlijke lijin, stijfsel, Beral.

COLLAGENIUM — COMA.

Collagenium, collagenes (histos),

lijtngevend weefsel.

Coltapsus, het samenvallen; verb,

collabor, bi.

Gollare, de halsband; entom. de
halskraag, halsring,= pronotum.

Collateralis, zijdelingsch; bot. se-

mina c, nevens elkander staande
zaden.

Collectio, de verzameling; collecti-

vus, samengevat: verb, colligo, ere.

Collisio, het samenstooten, ontmoe-
ten, botsen; verb, collido, ere.

Colligatio, het samenbinden ; verb,

colligo, are.

CoUiquatio, het smelten, vervloeien,

profuse ontlasting of uitscheiding

bij uitterende zieltten; colliqua-

mentum, het vloeibare in het dier-

lijke ei, de vloeibare door_ de

vaten afgezette stof, welke dient

tot aanvulling der weefsels, Ru-
dolph! ; adj. colliquativus, sinel-

tend, profuus, uitputtend, b. v.

sudor.

Collis, de heuvel; dim. colliculus;

adj. collicularis.

Collocatio, de stelling, plaatsing,

rangschikking; verb, colloco, are.

GollodesmuB, het stijfselverband.

CoUodium, eene oplossing van py-
roxiline (schietkatoen) in ether.

Golloideum, collodes (pseudorgana),
het collo'ide; eene traag verloo-

pende gelatineuse weefselontaar-
ding.

Colloquium, het samenspreken, on-
derhoud; verb, eolloquor, qui.

Collum, de hals.
Gollutorium, —tio, eene ruondspoe-
hng_ = gargarisma.

Colluvies, het samenvloeien, de ver-
zameling (inzonderheid van on-
reine stoffen).

Collyrium, een oogwater.
Coloboma, de verminking ; eene door
verwonding ontstane splcet in de
oogleden of in de iris.

Golocipithinum, de bittere stof in
de kolokwint, Cucumis colocynthis

Cololites, versteende visehdarmen.
Colon, de karteldarni, het darmka-
naal tusschen den blinden darm
en den endeldarm.

Colophenum, colophen, eene kool-
waterstof, ontstaande door spoe-
dige distillatie van colophonium.

Colopholicum acidum, het colophol-
zuur, ontstaat door het smelten
van pininzuur.

Colophonium, spiegelhars, vioolhars,

Tlierebinthina cocta.

Color, de kleur; coloratio, hetkleu-
ren; verb, coloro, are.

Colostrococca, colostrococcula, grana
colostrina, de in het colostrum
waargenomene bolletjes.

Colostrum, biest, de eerste moeder-
melk na de bevalling.

Golpeurynler, de scheedespiegel, ver-

wijder der scheede.
Colpitis, ontsteking van de scheede.
Cotpocete = hernia vaginalis; eene
scheedebreuk.

Colpoptosis, de uitzakking van de
scheede.

Coluber, eene slang, adder; adj.co-
lubrinus.

Golumbinum, het columbine, neutrale
bittere stofin den eolumbowortel,

de wortel van Menispermum pal-

matum; columbinicum acidum,
columbozuur.

Columella, het zuiltje; bot. de as;

adj. eolumellaris.

Colynchyma, in de plantenphysiolo-

gie: gewonden celweefsel.

Golymbethra, eene groote badkuip,

de duikerklok (?)

Coma, comae, het haar, hoofdhaar

:

bot. de kuif, kroon (een bundel
bracteae); comatus, gelokt, be-
haard; entomol. wanneer slechts

het bovenste gedeelte van den kop
behaard is; comosus, bot. gekuifd,

kuifvormig, b. v. eapitulum. se-

men, spica.

Coma, atis, een hooge graad van
slaapzucht; adj. comatodes,—to-

sus.
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Combustio,_ de verbranding; com-
bustibilis, verbrandbaar ; verb,

comburo, ere.

Comedones, de zoogenoeinde niede-

eters. in het gelaat (ontaarde en
genekrotiseerde huidkliertjes).

Comenieum of metacomenicum aci-

dara, comenzuur (stikstofvrij),

vormt zich wanneer meconzimr
eenigen tijd met water wordt
gekookt.

Comes, de geleider, geleidster; eo-

mitatus, de begeleiding, hofstoet

van aanzienlijke personen; adj.

comitatus, begeleid, ook zoo veel

als samengesteld, b. v. febris c,

met eene andere ziekte verbon-

dene (meestal boosaardige) tus-

schenpoozende koorts; verb, co-

mitor, ari.

Comestibilis, eetbaar; verb, comedo,
ere, eten, medeeten.

Cornitia, de openbare vergaderingen

bij de Romeinen: adj. comitiahs,

b. v. morbus c, de vallende ziekte.

Commeatus, de toevoer, voorraad,

proviand.
Commentatio, de verbandeling; corn-

mentarius, verklaring, uitlegging,

opheldering; verb, commentor,
ari, iets behandelen, van aantee-

keningen voorzien.

Commerrium, de gemeenschap, ver-

binding, h an del.

Comminutio, de vernrindering, het

fijnstooten; verb, comminuo, ere

;

fraetura comminuta, de splinter-

breuk.
Commissura, de verbinding ; bot. de

aanrakingsvlakte: verb, eommitto,

6re, sameavoegen, aan elkander

leggen, toevertrouwen.
Commotio, de beweging, schudding;

verb, eommoveo, ere.

Communicatio, mededeeling, gemeen-
schap, overdraeht; verb, eommu-
nieo, are, in de anatomie dikwijls

zoo veel als verbinden, b. v. ra-

mus coimnunicans, een verbin-
dingstak.

Commxmis, gemeenschappelijk, al-

gemeen; communismus, eene ge-

meenschappelijke plaats; tegen-

woordig meestal gebruikt in de

beteekenis van : communio bono-
rum, gemeenschap van goederen.

Commutatio, eene verandering; verb,

commuto, are.

Comophorus, haardragend; met ha-

ren of draden bezet.

Comosiis, kuifachtig, gekuifd.

Compages, compago, bet samenge-
voegde: verb, compingo, ere ; adj.

compactus, coinpaginatus, toege-

slagen.

Comparatio, de vergelijking; adj.

comparatus, comparativus ; verb,

eomparo, are, vergelijken, aan-
scbaffen, verscbaiien.

Compendium, eene korte voorstelling,
eene hanclleiding.

Complanatio, de afplatting; verb,

complano, are.

Completio, de aanvulling; comple-

mentum, de voltalligmaking; adj.

compietus, volkomen ; bot. ftos c,

eene bloem met ontwikkelden

kelk, bloemkroon, meeldraden en
stamper; verb, compleo, ere.

Complezio, de verwikkeiing, het tem-
perament.

Complexus, het omvatten, het in-

begrip ; verb, compleetor, ti.

Complicatio, de verwikkeiing; adj.

complicates, ingewikkeld, b. v.

morbus c, eeneingewikkclded. i.

met eene of meer anderen ver-

bonclene ziekte: verb, complico,

are.

Compositio, de samenstelling; verb,

compono, ere.

Compressio, het samendrukken; com-
pressor, compressorium,een druk-
werktuig; adj. compressivus, ze-

kere drukking uitoefenende, b. v.

vinctura c, een drukverband.
Conanum = glandula pinealis (ke-

gelvormige gedaante).
Containeratio, de welving ; verb, con-

eamero, are.

_

Concavitas, eene uitholling; tegen-

stelling: eene welving; adj. con-

cavus.

Concentratio, de versterking, ver-

dichting, inzonderheid van vloei-

stoffen; adj. concentratus, oplos-

singen met weinig water; pulsus

c, een pols met zeer weinige,

stootsgewijze slagen.

Concmitricus, gelij knviddenpuntig,

oni een gcmeenschappeliik mid-
dcrtpunt heenloopencl.

Concentus, do harmonie.
Concevtio, de ontvangenis, het in

zich opnemen, de hevruchting;
verb, coneipio, ere, opvatten,

zwanger worden
v

Concha, de schelp ; conchodes, eon-
ehoideus, schelpvormig.

Conchiferae, schelpdiorcn, koplooze
tweekleppige weekdieren zooals

de oester, de mosscl, cnz.

Conchylia, de sehalen der schelpdie-

ren; slakkehuizen; scbaaldieren.

ConciUatio, de verzoening, het ver-
krijgon: verb, concilio, are, ver-
fcrijgen, versehaffen, toeeigenen.

Concinnus, evenmatig; subst. con-

_ cinnitas.

Concisio, het stuk snijden:adj. con-
eisus; verb, concldo, eite.

Concoctio, de vertering; verb, con-
coquo, ere.

Concolor, gelijkkleurig.
Concors, eendrachtig; subst. Con-

cordia
; verb, concordo, are, over-

eensternmen.
Concretio, de vergroeiing; eoncre-
mentum. eene samengegroeide
massa, concrement; adj. concre-
tus; verb, concresco, ere, samen-
groeien.

Concubitus, het samenliggcn, de bij-
slaap; eoncubinatus, "eene echt'e-
looze verbindtenis,

' bijzitsehap;
verb, concumbo, ere.

Concupiscentia, bcgeerte, vleesche-
lijke lust; verb, concupisco, ere.

Ccncursus, het samentreffen, de sa-
menloop; verb, concnrro, ere.

Concussio, de sebudding-, verb, con-
ditio, ere.

Condensatio, de verdichting; verb.
condenso, are.

CondAtura, het imuakcii, balscmen

;

condimentum, het ingemaakte;
adj. conditus, gekruid,ingcmaakt;
verb, condio, ire.

Conditio, de voorwaarde, toestand,
ambt, stand.

Coiuluctio, de geleidiug; conductor,
de geleider; verb, concudo, ere.

Conduplicatus, bot. samengevouwen,
b. v. folia of eotyledones; invicem
c, ineen geschoven (beide in den
knop) ; verb, conduplico, are.

Condyle, een knobbel, buil, blauwe
pick.

Condyloma, een knobbclvormig ge-
zwel, vijgwrat, bepaaldelijk bj.j

syphilis; condylosis, de vonning
van vygwratten; het lijdendaar-

aan.
Condylus, de gewriehtsknobbel, het
geledingshoofd ; adj. condylodes,
condyloideus.

Confectio, het tot stand brengen,
voleindigde, suikergebak; verb.

conficio, ere.

Confertus, samengedrongen ; bot.

dicht bijeen geplaatst, b. v. rami,
folia.

Conferva, brondraad, flap ; confer-

vaceae, de draadwieren (krypto-

game planten).

Confemus strophulus, tandenuitsl ag.
Configuratio, de vorm, gestalte, het

v'oorkomen; adj. configuratus;

stereora c, faeces welke niet vloei-

baar of brijaehtig_ zn"n, maar een
bepaalden (gedraaiden) vorm heb-

ben.

Confluwio, _
confluxus, het samen-

vloeien, in elkander loopen; verb.
co'nflno, ere.

Con/formatio, eene inrichting, over-
eenkomst, de toesteniming ; verb.
confomio, arc.

Conformus,^ overeenstemmend, ge-
lijkvorinig ; subst. eonformitas.
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Confundo, ere, samengieteri, ver-

sinelten, verwisselen ; subst. con-

fusio.

Congelatio, het koud zijn, het be-

vriczen, het stollen tot gelei.

kristalliseeren ; adj. eongelatus.

verstijfd, bevroren, gesfcold; verb,

congclasco, ere.

Congeneres, planten en dieren die

tot het zelfde geslaekt behooren.

Congenitus, aangeboren, b. v. mor-
bus.

Congestio, de aandrang, ophooping,

b. v. sanguinis; adj . congestivus

;

abscessus c, een absees met eon-

gestie.
f

•

Congius. eene voehtmaat bij de Bo-
meinen = 8 amphora.

Conglobatio, het kogelrond maken
of worden; conglobatus, kogel-

rond, samengerold, bolvormig;
verb, conglobb, are.

Conglomeratic, een gesteente uit

rondgeslepene steenbrokken, kei-

en, bestaande, een eonglomeraat

of grintsteen.

Conglome.ratio, klvnvenvorming: verb,

conglornerare, = conglobatio en

eonglobare.

Congregatio, de verzarueling, ophoo-
ping; verb, eongrego, are.

Congrumtia, de overeenstemming

;

adji congruens, congruus; verb,

congruo, ere.

Conjectura, het vermoeden, eene gis-

sing; adj. conjeetnralis; verb,

conjicio, ere, eonjecto, are.

Comdtum, een kleine kegel; kiem-

poeder, de als stof op het loof

der korstmossen verstrooide

broedcellen.

Coniferae, de familie der kegeldra-

gende boomen.
Coniium, het confine, een vluchtig

bestanddeel in kervelsoorten, Co-

nium.
Coniocarpi (lichenes), kegelvruch-

tige korstmossen.
Coniomyca, —ces, stofzwam.

|

Conjitgata (linea). de kleine of rcehte

afineting van het bekken, diame-

ter antero-posterior. van het mid-

den van het voorgebergte naar

den bovenrand der symphysis

pubis; coxrjugatus, verbonden

:

bot. eonjngato-pinnatus, verbon-

den gev'ind, als aan een gevinc!

deel de tegenoverstaande vinnen

zijn samehgegroeid, b. v. folia.

Conjunclio, de verbinding; adj. con-

junctivae, verbindend; tela c,

bindweefsel ; tunica c, het bind-

vlies.

Conjunctivitis, cle ontsteking van
het bindvlies van het oog.

Connatus, aangeboren, vergroeid:

bot. folia c, twee aan hare basis

vergroeide bladeren.

Connexivum, bot. het tusschendeel

tusschen de eellen (loculi) der

helmknoppen, het helmbindsel.

Conniveo, ere, zich naar lets buigen

of neigen, b. v. antherae con-

niventes, helmknoppen welke

naar elkander toegebogen zijn;

alae c, dekkende vlcugels.

Conopkthalmus = staphyloma.

Conquassatio, schudding ; verb, eon-

quasso, are, sehudden, sehokken:

conquassans, snerpend
; _

Conscientia, het bewustzijn, gewe-
ten; adj. conseius.

Consecutio, het gevolg; adj. con-

secutivus, navcugend, op iets vol-

gend, b. v. rnorbi; verb, conse-

quor, eonsequi.

Consensio, consensus, de overeen-

stemming; physiologisch het

zelfde wat pathologiseh sympa-
thia uitdrukt; verb, consentio, ire,

Conserca =r confectio, sappige plan-

tendeelen met suiker gewreven.

Consenatio, de behoudenis; verb,

conservo, are.

Consilium, de raad, het besluit.

Consistentia, de graad van dichtheid

eener massa.
Consociatio, cle vereeniging, de pa-

ring; verb, consocio, are.

Consolidatio, de verdichting. bevor-

CONSPECTUS — CONTBAEXTENSIO. G7

deriiig van de likteukenvorming

;

consolidantia remedia, verdich-
tende, den organischen samen-
bang, ook de likteekenvorming
bevorderende middelcu; verb, con-
soli do, are.

Conspectus, aanblik, overzicht, be-
schouwing: eonspicuus, zichtbaar,

in het oog vallend, met het on-
gewapende oog waarneembaar

;

verb, conspicio, ere, aanzien. in
het oog krrjgen.

Conspao, ere, bespuwen, verachten.
Condans, bestendig; subst. eonstan-

tia; adv. constanter.
Comtipatio, de ophooping, verstop-
ping, hardly vigheid ; verb, consti-
po, are.

Constitutio, de gesfceldheid van het
lichaam ; c. aeris, annua, lucht-
gesteldheid, jaargetijdc; c. mor-
borum, het heerschende ziekte-
karakter ; constituentia remedia,
in de receptcerkunde: de midde-
len die den vorm aan het genees-
middel geven, zoo als bij de pillen
de extraeten; partes eonstittien-
tes, constitutivae, de bestanddee-
len;_verb. constituo, ere.

Constrictio. de samensnoering : con-
strictor (musculus). de samen-
snoerder, eene sluitspier; verb,
constringo, ere.

Comtructio, eene inrichting. samen-
stelling, oprichtiug; verb, con-
struo, ere.

Consuetudo, de gewoonte; adj. con-
suetus

; verb, consuesco, ere.
Consultatio, de beraadslagino-, het
raadplegen; verb, eonsulto. are.
iruquentativum van consulo, ere,
raad geven en om raad vragen. met
de beteekeniszulks herhaalddoen.

Coiiswnmaho, het volkomen maken
de volemdmg; verb, consummo!
are.

Consumtio, het verbruik, de uitte-
rende ziekten

; verb, consumo, ere.
Contactus, de aanraking; verb, con-

tincfo. ere.

Contugio, de aansteking, eene aan-
stekende ziekte.

Contagium, eene smetstof; adj. con-
tagiosa.

Contemplatio, de bcschouwing; con-
templativus, beschouwend, be-
spiegelend, in zich gekeerd, b. v.

vita e. ; verb, conteraplor, ari.

• Contemtio, eontemtus, cle veraehting;
verb, eontemno, ere.

Contentio, de ijver; verb, contendo,
ere, zich moeite geven, beijveren

;

ergens naar trachten, beweren.
Coiiterminus, aangrenzend, uabij

gelegen.

Contcxtus, samengeweven, samen-
gevlochten; verb, eonteso, 6re.

Contigims, in aanraking met iets

zijnde, samenhangend ; subst. con-
tiguitas; bot. cotyledones conti-
guae,samenhangendezaadlobben.

Continens, bevattend, aanhoudend,
b. v. typus; contenta, orum, de
inhoud; verb, contineo, ere, be-
vatten, aanhouden.

Continuatio, de voortzetting, de
voortduring : verb, continuo, are.

Continuus, onafgebroken, aanhou-
dend, doorloopend; bot- antherae
c.j ongelede helmknoppen: febris

c. onafgebrokene, aanhoudende
koorts; subst. continuitas.

Contordo, het samendraaien ; verb,

contorqueo, ere; adj. contortns;

bot. petala of sepala c, gekron-
kelde, min of meer spiraalvormig
gedraaide bloembladeren (bg de
praefloratio) ; evolutio c, de ge-
draaide vorm van ontwikkeliug.

Contortiplieahcs, bot. in elkander
gerold, b. v. cotyledones.

Contraapertura, opening aan de te-
gengestelde zijde, b. v. bij ver-
ettering.

pontractio, samentrekking; contrac-
tura, ziekelrjke. door samentrek-
king te weeg gebraehte verkor-
ting der spieren : verbuigiug der
ledematen_; verb, contraho, 'ere.

Contraexiensio. uitzettins aan de
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tegengestelde zijde, tegenrekking

(bij beenbreuken en ontwrich-

Controjissura, een tegenschcur, te-

genbreuk, inzoiiderheid aan den

schedel.

Contraindkatio. tegerjaamvijziiig.

Cordrarius, tegengesteld.

Contraslimulas, e'en tegeupxikfcel

;

contrastimulantia remedia, een

tegenprikkel veroorzakende mid-

delen.

Contr'dio, het fijn wrijven; adj. con-

trite, fijn gowrevcn; verb, con-

Ifeero.;, ere,

Controversies, stnjdig; subst. con-
1

troversia, stvijd.

Conlusio, de kwetsing, kneuzing;

adj. eontusus; verb, eontnndo, ere. I

Conus, kege!, vrnehtkegel ; bot. =
strobilus; conns fusorius. de graf-

naald, eenc smelt- of gietkroes

(dieaende bij scheikundige werk-

zaamheden); adj. conicus. conoi-

des, kegelvorniig.

ConvaUscenlia, de herstelling, ge-

nezing; verb, convalesco, ere.

Convergens, saraenloopend, naar elk-

ander neigend; verb, convergo, ere.

Convexus, bol, gcwelfd; subst. con-

vexitas.

Convolutio, inwikkeling, samenrol-

ling; c. venarum, Vidal's enrou-

lement van aderspatten; adj. eon-

volutus, bot. opgerold. gedraaid,

b. v. folia, in den toestand van

knop: verb, convol vo, ere.
_

Convulsio, stniptrekking, klomsche

kramp: adj. eonvulsivus, kramp-

aelitig; verb, convello, ere, klo-

niscbe krampen opwekken; con-

vellor, li, daardoor aangetast

worden.
CopoAvicum acidum, eopa'ivazuur, in

den copaivabalsem (zich or.der-

scheidende door neiging tot kri-

stallisatie).

Copal, eene havs in hytnenaea'soor-

ten, gomanimeboom, in Guinea.

Cophos,' hardhoorend, doof; subst.

CORNEUS.

eophosis, verlies van het gehoor.

Coposis, verrnoeienis, loomheid.

Copragogus, drekstoffen venvy de-

rend.

Copremesis, drek braking.

Coprodocheum, een ondersteek,

nachtgemak; riool.

Coprolite, dreksteen. versteende uit-

werpse.len van dicreri, eropoliet.

Copropoesis, de drekvormmg.
Croposis = copropoesis, de outlas-

ting van drekstoffen.

Coprostasia = constipatio, geheele

ternghouding van drekstoffen.

Copula, een band; cliem. paarling;

entom. de geslachtsvereeniging,

bevruehting; eopulatio, de verbin-

ding.koppeling; verb, eopulo, are.

Cor, het hart; dim. corculnm; adj.

cordatus, cordiformis, hartvormig

;

b. v. folium ; cordifolius, met hart-

vormige bladeren.

Coracodes, —oideus, = coronodes,

—noideus, b. v. processus c, een

ravenbeksgewijs uitsteeksel.

Coralligenus, uitkoralen ontstaande.

Corallimn, het koraal, de koraal-

polyp.

Core, "het meisje; de pop; de pupil

van het oog.

Coreclopia, abnormale plaatsing van

de. pupil.

Coremorpilosis, de kunstmatige vor-

niing van eene pupil.

Coretomia, corectomia, eoredialysis

= iridotomia, enz.

Corenchisis = iridencleisis.

Coriago, veter. = ecedermia.

Corhlm, het leder. de lederhuid;

adj. coriaceus.

Cormus, bot. de wortelstok, in de

plaats van den radix, by man-
netjesvaren. Ne.phridiumfdixmas,

en witten nieswortel, Veralrum

album; adj. cormodes.
Corneas, hoornig, uit hoorn samen-

gesteld: cornea (tunica), net

hoornvl'ies van het oog; corneitis

= ceratitis; corneinum = cera-

tinum.
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Cornicida, een kleine hoorn; elk

hoornvormig instrument, b. v.

kunstmatige bloedzuigers, kop-
glazen, zogpompen, distilleer- of
sublimeerkolven.

Cormi, de hoorn; adj. corniger, cor-

nutus. gehoornd, hoorndragend.
Corolla, de bloemkroon; dim. co-

rollula.

Coromeginum, hefc narkotische prirj-

cipe van de wolfskers, Atropa bel-

ladonna; naehtsehade, Solanum:
en doomappol, .Datura, daar het
de pupil verwijdt. Rimge.

Corona, de ki'ans, kroon; bot. een
bladaehtig of stekelig aanhangse!
boven_ de unguis bij vele nagel-
bloemigen, caryopkylleo.e ; c. pre-
catoria, een rozekrans: adj.coro-
nalis, coronarius, coronoideus,
kroonvormig.

Coroparelcysis, de vernauwing van
de pupil.

Corotrophium, coretrophinm, eene
kostschool of opvoedingsgesticht
voor meisjes.

Corpus, het lichaam; dim. corpus-
culum; c. tactus, de gevoelste-
peltjes, R. Wagner; c. sanguinis,
bloedbolletjes.

Corrigentia (remedia), verbeterende
middelen (ten opzichte van den
smaak, de verteerbaarheid, de
kleur); verb, corrigo. ere.

Corrosio, hot knagen, afvreten ; adj.
corrodens, corrosivns, bij tend:
verb, corroclo, ere.

Corrugatio, de samenschrompeliug,
het fronsen; corrngator (muscu-
lus) superciliorum, de fronsspier
der wenkbranwen; adj. corrnga-
tus, gefronsd; bot. cotyledones c.
verwarde zaadlobben; verb, cor-
rugo, are.

Corruptio, —tela, het bederf: adi.
corruptivus; verb, corrumpo, ere.

GortepAnitannieum acidum, cortepi-
iiitanzuur in den bast van piaus'
soorten.

Cortex, schors, bast; adj. corticalis.

Corlicinum, kinarood (rood geoxy-
deerd looizuur?) in den kinabast,

inzonderheid in den rooden.

Coruscans, coruscus, flikkerend,
sehitterend; verb, corusco, are.

Corydalinum, eene plantenbasis in
onderscheidene soorten van de
helmbloem, Cort/dalis, en pijp-

bloem, Aristoloclua.

Corymbus, de bloemtuil; adj. eoryni-
biferus, eorymbophorus, bloemtui-
len dragend; corymbodes, —boi-

des, —boideus, —bosus, bloem-
tuilvormig.

Coryphodon, een op een tapir ge-

lijkeud fossiel zoogdier uit de
tertiaire lagen.

Coryza, zwaarte van hethoofd,Ter-
koudheid, druipend van den neus.

Cosmesis, de verfraaiing, opsierintr,

optooiing; cosmeticus, geschiEi
tot verfraaiing; eosmetica (ars),

de kunst om iets te verfraaien

;

remedia c, verlraaiings-, schoon-
heidsmiddelen; pulvus c, schoon-
heidspoeder.

Cosmieus pulvis, het cosmisehe ])oe-

der. van Frere Cosme, bestaande
uit arsenigzuur, gebrandc schoen-
zolen, drakenbloed en kunstmatig
vermiljoen.

Cosmogenia, do schepping, de leer

van het ontstaan der wereld.

Cosmographia, de wereldbeschrij-

ving.

Cosmologia, de leer der wereld.

Cosmopolita, —tes, een wereldbur-

ger; adj. cosmopolitieus._

Cosmus, de orde, inrichting; de
wereld als het schoonst "geor-

dende en volkomenste geheel;

adj. cosmicus, wereldlijk, tot de
physische wereldorde behoorende.

Cos, de slijpsteen.

Costa, de rib; adj. costalis, de rib-
1 ben betreffende, daartoe behoo-

rend; costatus, geribd; bot, met
grove, uitspringende, onderling
evenwijdige. verlievenheden, b. v.

semina. folia.

.
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Cotarninum, alkalo'ide ontstaaiide

doov verhitting van narkotine
met zwavelzuur en bruinsteen.

Cotyledon, bot. dezaadlob, hetkiem-
blad, de lobben van den moeder-
koek' bij drachtige viervoetige

dieren.

Coxa,, de heup, het heupgewrieht.
Coxagra, coxalgia, pijn aan het

heupgewrieht, het vrijwillige flint-

ken ; adj. coxalgicus.

Coxarthroca.ce = coxalgia.

Coxitis, eene ontsteking van hot

heupgewrieht.
Crag, ecu tertiair gesteentc dat veel

schelpen bevat.
Crambus, ziekelrjkc insehrompeling

bij de planten (b. v. bij de druiven).

Grampus, de kramp, inzonderheid
in de knit- en vingerspieren, b. v.

na aanhoudend schrijven.

Craniologia, de schedelleer.

Craniopathia, het lijdcn ofeeneaan-
doening van den schedel.

Cranioscopia, de schedelbeschou-
wing, het onderzoeken van den
sehedel ; eranioseopium, een werk-
tuig daartoe dienstig.

Cranium, de schedel.

Crapula, de dronkensckap. een roes;

adj. crapulosus.

Crapulwn, het pincet.

Craseologia, de leer vandernenging
der vochten.

Crassamerrtum, het verdikte, het ge-

stolde; e. sanguinis, de blocdkoek.
Crassities, de dikte; adj. crassus;

verb, erasseseo, ere, dik worden.
Crater, de beker; de opening van

een vuurspuwenden berg ; crate-

riformis, bekervormig.
Crates, een rooster; dim. cratieula.

Creatinum, kreatine,
_
een neutraal

bestanddeel der spiervloeistof.

Creatininum, kreatinine, een basisch
lichaam in de spiervloeistof, in

de urine, in het kreatine.

Creatio, de schepping; creatura, het

schepsel; verb, creo, are.

Creber, menigvuldig; verb, crebes-

co, ere, dikwijls plaats hebben.

Crefadus, lichtgeloovig; subst. cre-

dulitas; verb, credo, ere, geloo-

ven.

Cremanter, entom. de punt van het

katste lid der insektenpoppen.
Cremaster (musculns), de sckort-

spicr van den bal.

Grematio, het verbranden; adj.. cre-

mabilis, verbrandbaar; verb, ere-

mo, are.

Cremor, de room (c. lactis) ; c. tar-

tari, dubbelwijnsteenzuur kali.

Crenatus, gekarteld.

Crenkum acidum, het bronzuur ; adj.

crenicus.

Crenum, een kerf, karteling.

Creosotum, kreosoot (grootendeels

phenylznur), uit steehkoolteer be-

reid.

Crepida, de rand, zoom, lijst.

Crepido (?), vibraloria, de flimmer-

spheer, Valentin.

Crepitatio, crepitus, het knapperen,

kraken, bersten, openspringen

;

c. dentimn, het tandegoklapper

:

verb, crepito, are.

Creta, het krijt; adj. cretaceus, krijt-

aehtig, krijtvvit.

Cretinus, een cretin, kropmenseh;
eretinismus, de toestandvan eenen
cretin (atrophie der hersenen vol-

gens Sclionlein).

Cribrum, de zcei; adj. cribrosus,

eribriformis, zeefvormig.
_

Crkoaryta.enoidei (mnseuli, liganien-

ta), keelspieren welke zieh vast-

zetten aan het ring- en beker

-

vormige kraakbeen.
Cricodes, cricoideus, ringvormig.

Cricopliaryngms (musculus), de ring-
vorniig-kraakbeen-keelspier (een

gedeelte van den onclersten keel-

toesnoerder).

Cricothyreoideus (musculus), de ring-

schiidvormig-kraakbeenspier.
Cricotraxheah (ligameutum),de band
tusschen het ringvormig kraak-

been en den bovensten ring van
de luchtpijp.

Crinis, het haar; adj. erinitus, be-

haard.
Crinoidea, naani van een orde van

fossiele stekelhuidigen.

Crisis, de beslissing (eener ziekte);

adj. criticus, beslisscnd, weten-
sciiappelyk beslissend; critica (ars.

scientia), de kritiek, eene weten-

sehappelijke beoordeeling.

Crispatura, het gekroesd zijn ;_ adj.

crispatus, crispus; verb, crispo,

are, krullen.

Crista, de kain, lijst; adj.cristatus,

eene kam of lijst; bot. antkerae

c, kamvormige helmknoppen.
Criterhim, het kenmerk, een onder-

scheidingsteeken.

Crithe, de gerstekorrel.

Crocidisnms, het vlokkenlezen =
earphologia.

Crocinum, de roode kleurstofinden
salfraan (vroeger polychro'ite).

Crocodilia, een groep van reptielen

waartoc de krokodillen, de gavi-

alen on de alligators behooren.
Croconicum acidum, croconzuur, een
omzettingsprodukt van rhodizon-
zuur (stikstofvrij).

Crocus, saffraan; adj. eroceus. cro-

coideus, safi'raang'eel.

Crotonicum acidum, crotonzuur in
de purgeerkorrels, C'roton tiglium.

Crotoninum, een alkalo'ide in cro-
tonzaden, Brandes.

Cruciatus, eene kwaal, marteling.
pyniging; verb, crucio, are, pij-

nigen; crux, hot kruis, de mar-
teling; adj. cruciatus, gekruisd,
kruiswjjze; corolla c, eene vier-
bladige, gekruisde bloemkroon.

Grucibulum, de kroes, smeltkroes.
Crudus, ruw; subst. cruditas; sta-

diuin eruditatis, het stadium
waarin de vochten nog niet ter
opneming geschikt zijn, als tegen-
stelling van het kritische stadium.

Cruor, het roode gedeelte desbloeds;
crnorinum= haeinatine; adj. eru-
entus, bloedig.

Crus, het onderbeen. een daarmede

overeenkomstig deel; adj. cru-

raeus, cruralis.

Crusta, de korst, b. v. c. panis, eene

broodkorst; de schors; c. serpi-

ginosa, veterin., de mondschurfl
bij schapen; diminut. crustula;

adj. crustaceus, crustatus; Crus-

tacea, crustata (animalia) de
schaaldieren.

Cryphthelrninthes, de infusorische

entozoa.

Crypta. eene holte; bot. metgekleurd

sap gevulde plantencellen, groef-

jes; e. sebaceae, kleine zakvor-

mige, in de slijmvliezen of in de

huid verborgene klierachtige or-

ganen.
Cryptocep'lwlus, eene misgeboorte

met nauwelijks zichtbaar hoofd.

Cryptodidymas, een foetus in een
ander (misgeboorte).

Cryptogamae (plantae), planten met
onduidelijke bevruchtingswerk-

tuigen, Linne; cryptogamia, de

klasse dezer planten.
Qryptopentamemis, entomol. ondui-

delijk vijnedig.

Cryptophyia, planten zonder eehte

Wortels, of bg welke in de plaats

van wortels eene verlenging van
het lichaam der plant voorkomt,

Link.

Cryptorchis, crypsorekis, een man-
neln'k organismus welks ballon

op den weg van de onderbuiks-

holte naar den balzak terug zijn

gehouden, zich derhalve met in

het scrotum bevinden; cryptor-

chidismus, de beschrevene ano-

male toestand.

Cryptostemones, planten met ver-

borgen meeldraden, Mimch.
Crgstallinum, kristalline,= aniline.

Cri/stallisatio, de kristalvorming,
ki'istalschieting ; verb, crystalliso,

are, kristallen schieten.

Crystallogenesis = crystallisatio.

Crystallographia, de beschrij ving der

kristallen en der kristallisatie.

Crystallologia, de kristalleer.



72 CRYSTALLONOMIA. — CUPULITROPUM.

Crystallonomia, de leer van de wet-
ten cler kristallisatie.

Crystallus, kristal; adj. cxystallo-

des, —oideus, kristalvorniig ; cry-
stallinus, helder, doorzichtig;

aqua c. of crystallisationis, het
tot vorming van kristal] en noo-
dige kristalwater; vele genees-
heeren bedoelen met aqua crys-

tallina eene soort van liruonade,

bestaande uit een mengsel van
gezuiverd wijnsteen met water
met een toevoegsel van suiker.

Ctenoidae, kamsckubbigen, een orde
van visschen waartoe onder an-

deren de baars behoort.

Cubatio, bet liggen; verb, cubo, are,

Cubile, de legerstede.

Cubitus, de elleboog, de ellepijp

;

adj. cubitalis, eubitaous.

Cubits, de teerling ; adj. eubieus, eu-

boideus.

CucuUus, de leap (ook botan.); de
monnikskap; adj. cueullaris, cu-
eullatus, kapvormig.

Cucupha, een hoofddeksel met spe-
cerjjachtige middelen.

Cucurbita, de komkommer ; het kop-
glas (gewoonlijk het diminut. cu-

curbitula); de distilleerkolf, eji

wel: c. magistralis, bet gedeelte

van de retort waarin de te dis-

tilleeren vloeistof bevat is; c.

separatoria, de scheikolf ; adj. cu-

curbitaceus; cucurbitinus, kom-
kommer- of komkontnierzaadvor-
mig; cucurbitaceae (plantae),

komkommeraehtige gewassen; cu-

curbitulatns, retortvormig.

Cucurbitatio, bet aanzetten van kop-
glazen.

Culeus. zak, scheede, moedevsclieede.
Cuimen, bet toppunt, top; eulini-

natio. de bereiking van bet top-
punt, bet hoogste'punt.

Culmus, de balm; bot. de stengel
van de grassen.

Cutter, bet nies; dim. cultellus; cul-
telli, —orum, entom. de boven-
kaak.

Cultus, de vercering,_ ecredienst,

vorin van godsvereering; bescha-

ving in bet algemeen; cultura,

bet aanbouwen, verzorgen, de be-

oefening en volinaking van eemg
vak; verb, colo, ere, besckaveh!

beoeienen, vereeren.

Cuius = anus.
Cumarinum, eoumavine, stearopteu

in de tonkaboonen (zaden van
Vi'pteryx odorata), enz. ; cumari-
nicum acidum, het coumarine-
zuur, ontstaande door coumarine
met kaliloog te koken.

Cunwrylum, —Hum, coumaiwl, radi-

kaal van eoumarine.
Cuminium, cumoleum = cyminiuni,
cymolium, bet cumin of cumol,

eene olieacbtige koolwaterstof

in de zaden der komijnplant, Cu-
minum. cyrninum.

Cuminoleum, koinijnolie, de zuur-
stofhoudende olie in bet karwei-
zaad, Co.rum.

Cumulus, de hoop, heuvel; e. pro-
ligerus, de kiembeuvel in bet
ovarium, v. Baer); verb, cumulo,
are, opboopen.

Ouneus, de wig; cuneatio, bet wig-
vormig maken; adj. cunealis, eu-

neatus, cuneiformis ; bot. folium
c., een wigvormig blad, van boven
breed en afgeknot. naar onderen
smaller wordend.

Cunnus, de (uitwendige) schaam-
deelen der vrouw.

Cupedia, cupediae. vormen voor
suikergebak.

Cupella, de kapel, een scheikundig
werktuig.

Ctipidus, begeerig verlangend; subst.

cupiditas. cupido; verb, copio, ere.

Cuprum, koper; adj. cupreus, cu-

prinus, kopei'en, koperkleurig.
Cupula, de kuip;' bot. bet napje,

bekertje (het ombulsel dat de

nux of glans omgeeft).
Cupulitropum (ovulum), een in dier

yoege gekromd eitje, dat de punt
in de nabijheid der basis komt.

CURA — CYESIS.

Cum, zorg, verpleging ; curatio, de
behandeling; verb, euro, are.

Curarinum, alkaloide in bet curare-
vergif.

Curcuminum, eene geelbruine kleur-
stof in den curcumawortel.

Cursores, loopvogels, zooals de
struisvogel, de kasuwaris, enz.

Cur.msK ds loop, bet verloop (b. v.

morbi): adj. eursorius; entom.
pedes cursorii, looppooten; verb,
curro, ere.

Curtus, verkort; curtatio, verkor-
ting; verb, eurto, are.

Curtus, krom; subst. curvamen, cur-
vatio, curvatura, de kromming:
verb, curvo, are.

Cuspis, de punt, stekel; adj. cus-
pidatus; bot. iijn toegespitst; en-
tomol. spiesvormig.

Custodia, de wacht, bowaking ; cus-
tos, de waekter; verb, cusfodio,
ire; custodita pupa, eritom. eene
ingesponnen pop welker buisjc
voov een deel open blijft.

Cutis, de buid; adj. cuta'uens, vlie-
zig; dim. cutieuia = epidermis;
c. vitelli, het dojervlies ; adj . euti-
cularis.

Gyameluricum acidum , cyamelurzuur,
kleurlooze prismata"uit het kali-
zout van een driebasisch zuur
bestaande.

Cyanaethinum, eene organiseke basis
welke overblijffc wanneer meu

>
cyanaethyl met kalium behandelt.

Cyanaethylamidam, ontstaat door
behandeling van chloorcyan met

i
aetbylaiuin.

Gyanoethylum, —Hum. eene kleur-
looze naar knoflook riekende
vloeistoi, bereid door distillatie
van gehjke deelen cvankalium en
zwavelzuur aethyloxydkali.

Cyanamidtim, wordt gevormd door
behandeling van chloorcyan met
ammoniakgas.

Cyanamylamidum, ontstaat door be-
handeling van chloorcyan met
amylanrine.

Cyaniurn of cyanogenium, cyan,
radikaal van het blauwzuur;
cyaneus, koornblaiw.

Cyanoleum, cyanelaeum = aniline.
Cyanomethylaminum, ontstaat door
behandeling van chloorcyan met
methylamine.

Cyanosis^ de blauwzucht; adj.

cyanoticus.

Cyaniiramidum (melaminum), cyan-
uramid, waarin het cyanamid
na het smelten somtyds overgaat.

Cyanuricum acidum, cyanurzuur,
waarin het melamine overgaat
als het gedurende eenigen tijd

met salpeterzuur wordt gekookt.
Cyanurinum, het c

#
yanurine, geefc

aan de urine eene blauwe kleur.
Gyanilicum acidum, cj'anilzuur, ver-
kregen nit mellon door kokend
salpeterzuur.

Cycdhophyllum, een geslacht van
bekerkoralen.

Cyaihus, de beker: adj. cyathiformis,
cyathodes.

Cyclitis, eene ontsteking van het
corpus ciliare in het oog.

Cydoidea, rondschubbigBn, een orde
van visschen waartoe, onder an-
deren, de zalm en de baring be-
liooren.

Gycloplioria, de kringloop (van de
sappen).

Cyclopia, de eenoogigheid.
Cydopteris, een geslacht van fos-

siele varens.

Cydosis, de kringvorming, kring-
loop ; de kringvormige beweging
der sappen in de planten, H.
Sctmltz.

Cydus, kring, cirkel; adj. cyclicus.
Cydoniatus, met kweepittenslijm be-

reid; cydonia, de kweeboom; cy-
donium, de kwee.

Cyema = embryo.
Cyesiognomon, een teeken van zwan-
gerschap.

Cyesiologia, de leer van de zwanger-
schap.

Cyesis, de zwangerschap.
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Cyestinum, of cyesteinum, naar men
meeut een eigenaardige stof in

de urine van zwangeren.
Cylindrus, de roi; adj. cyiindricus.

Oyma, foot, de bloeitop, het bij scherm:
'

adj. eyinatodes, bloeitopvormig,

golvend, nuetueerend. b. v. pulsus.

Cymenum, cymen= cuniol of eymol.

Cyminylum, —Hum, radikaal van
cumiuoleum.

Cynancke, keelziekte met belemrae-

ring van het ademhalen en het

slikken; c. of angina carbuneu-

laris, keelontstekihg gepaard met
anthrax.

Cynicus, cynodes, hondsch. met een

honcl oVereenkoinstig, kaveloos,

sehaamteloos; spasmus c. deklo-

nische kramp van de aangczichts-

spieren (hondskramp).
Cynismus, sehaamtelooze, onwelvoc-

'

gelijke levenswijze en gedrag.

Cynolyssa, de hondsdolheid, de wa-
tervrees.

Cynopemphite, de hondspokken.
_

6ynoi-e,x,ia= bulimia, onvcrzadelijke

lust tot eten.

Ognospamius = spasmus cynicus,

de hondskramp.
Cyonorhaphia, de verhemeltenaad,

Seliwerdt.

Cyopkorinum = cyesteinum.

Cyplwsis, het bulti'g zijn (met wel-

ving naar achteren, aekterwaart-

sehe verkromming van de rugge-

graat); adj. cyphodes.

Cyprinoidae, karperachtige visselien.

Cystalgia, eene krampacbtige pijn-

lijke aandoening van de blaas.

Cyste, cysta, eene blaas ; een beurs-

of zakgezwel.
Cystencephalus, misgeboorte met eene

blaas in de plaats van hot hoofd

(eigenlijk van de hersenen).
Cysteogenesis, de blaasvorrtiing.

.

Cysthaemorrhoides, haemorrhoi'den
van de blaas.

Cystkitis, eene ontsteking van de

scheede of van de uitwendige
schaamdeelen der vrouw.

nus,

Cysihos, eene kolte; de vrouwelijke

schaamdeelen; de aars.

Cysthyc/roma, zaklympkgezwel.

Cyslicercus. blaasworm; de via.

dystinum,
'

eystoxyduin, cysticoxy-

dnm, het blaasoxyde (in pis-

steenen).

Oystis, de blaas, pisblaas; adj. cys-

ticus.

Cystitis, eene pisblaasontsteking.

(Jysloblenno?-rhoea of cystocatarrnu

catarrhus der blaas,

Cystocele, eene blaasbreuk.

Cystodynia, pijn der blaas.

Cystogeneds, de vorming van de

blaas- of zakgezwellen.

Cystotitkiasis, de blaassteenziekte.

(jystolilhus, de pisblaassteen.

dystoparalysis, de verlamming van
de blaas.

Cystopldkids, cystophthoe, de blaas-

tering.

Oystoplasiicc, de kunstmatige ver-

'vanging van een gedcelte der

pisblaas.

Cystoplegia = cystoparalysis.

l/ystoptods, het voorvallen, het uit-

zakkcn van de pisblaas.

Gystorrhagia, eene verbloecling uit

de pisblaas.

CysLorrhexis, eene verscheuring van
de pisblaas.

Cystorrhoea, de blaasslijmvloed, de

pisvloed.

Cystoscirrkus, de blaaskanker.

dystospasmus. de blaaskramp.
Cystostenochoria, eene vcrnauwing
van de pisblaas.

Cystotomia, de blaas-, steensnedc.

Qystotomum, eystotomus, het steen-

snijmes.

Cytkeridae, een familie van kleine
' tweekleppige sehaaldieren, die in

alle aardlagen voorkomen.
Cytitis = dermatitis.

Cytoblasta, een celkern.
__

Cytoblastema, (waarschijnrijk van

kytos, een blaasje), de vorm- of

voedingsvloeistof.
Q/fot/*eca'=thoracotheca (entomol.)

.
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Dacry, daeryma, dacryon, de traan,
droppel; adj. dacryodes, dacry-
oides.

Dacryadencdgia, pijn in, (in het al-

gemeen) ziekte van de traan-
klieren.

Dacryadenitis, eene ontsteking van
de traanklier.

.Dcccryaemorrhysis, de bloedige tra-
nenvloed.

JJacryagogus, tranen voerend; een
traankanaaltje. '

Dacryagogelresia, de sluiting van
de fraankanaaltjes.

Dacryelcosis, de verzwering van de
traanwerktuigen.

Da<:ryinurn, de door sommigen al-

dus genoenide eigenaardige stof
in de tranen.

DacryobUnnorrlwea, de slijmvloed
van de traanwerktuigen.

Dacryocystutonia, eene vcrslapping
van den traanzak.

Dacryocyste, —Us, de traanzak ; da-
cryocystitis, ontsteking daarvan.

Dacryocystoblennorrkoea, eene slijm-
vloeiing van den traanzak.

.Vacryocystocele, eene traanzakbreuk.
JJacryocystoptods, het uitzakken van

den traanzak.
J)acryolithus, een traansteen ; daery-

ohthiasis, de vorming van steen-
achtige concrementen in de traan-
werktuigen.

Dacryoma, een tranenvlocd ten ge-
volge van vergroeiing van de
traanpunten, it. A. fogel.

Dacryonoma, daeryonome. eene
voortvretende verzwering van de
traanwerktuigen.

Dacryopoeus, tranen bereidend, tra-
nen verwekkend.

Dacryops, het traanoog (een gezwel
van de traanwegen).

|

Dawyopiyosis, de verettering van de
traanvverktuigen.

i
DacTyorrhoea, de tranenvloed.
Dacryorrhysis, het storten, hot drop-

pelen van de tranen.
Dacryosolen, de traanweg: dacryso-

lenitis, ontsteking van clcn traan

-

weg.
Dacryostagma, dacryostagon, het

droppelen van tranen.
Do/yryosynrux, de traanfistel.

Dactylium, diminut. van dactylus.
JMrtyiogryposis, —pilosis, de klauw-

achtige buiging der vingers en
teenen.

Daetyhsmileusis, de afzetting van
de vingers of teenen.

.'Oactyiospasmus. de kramp in de
vingers.

DactylosympJiysis, de vergroeiing van
de vingers of teenen.

Dactylotkeca, de vingerhocd.
Dactylus, vinger, teen: dadel; adj.

daetylicus, dactylitis =r pana-
ritium.

Dadyh, dadyliuui, dadyl, eene kris-
talliseerbare verbinding welke
ontstaat wanneer terpentijnolie

zoutzmirgas opslorpt.

Oaemonomania, net vermeende be-
zeten zijn van een boozen geest
(een melancholische toestand).

.Oo.ldinum = inuline.

Doltonismus, een gebrek van de
oogen, waarbij de zieken slechts
twee of althans niet alle kleu-
ren onderscheiden (waarschijnlh'k
door Dalton het eerst beschreven).

Damaluricum acidum, damalurzuur,
in de urine, in reuk overeen-
komstig met valeriaanzuur. olie-
achtig en zwaarder dan water.
(Volgens 8tadeler komt ditzuur,
even als het damolzuur en het
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taurylzuur, als zoodanig voor in
de urine ; hi) verklaart deze zuren
voor

_
omzettingsproilukten van

dierlijke
_
stoffen, gevormd door

de dierlijke stofwisseling.)

Damnum, nadeel, schade; adj.dani-
nosus, damniferus, benadeelend,
schade veroorzakend.

IJamolicum acidum, damolzuur, in

de urine van vele dieren.

I)ansomania= choveomnma. v.Wal-
ther.

Dapedius, cen geslacht van fossiele

visschen nit het lias.

Davhninum, de vcrbinding van eene
vluchtige plantenstof met am-
monium, volgens Vanqnelin; de
scherpe liars in het gewone pe-
perboompje, Daphne mesereum,
volgens Link.

Raima, de outselling, verwonding
(exeoriatio).

Dartos, gesehonden, ontveld: tunica
d., de inwendige huid van den bal-

zak, welker beide zakken in het
midden het septum scroti vormen.

Damjpodes, de gordeldieren, arma-
diilen.

Das>/tes, ruwheid, borstelige beka-
rihg; herpefcisclie ruwheid der
oogleden, volgens Schmalz.

Datiscinum = inuline, in de wee-
daart, Dalisca cannabina.

Datvrinum, het daturine, een alka-

lo'ide in den doornappcl, Datura
;— atropine, Schlossberger.

Dealbo.Uo, het overwitten, wit ma-
ken; verb, dealbo, are.

Debil/itas, zwakte; adj. debilis.

Debitus, toekomend, behoorend ; ver-

schuldigd; verb, debeo, ere.
_

Decalvans. kaal makend, b. v. tinea

d., de kaaltnakencle pelterijmot.

DecanthcUio. het afgieten eener vioei-

stof van het bezinksel; verb, de-
cantlio, are.

Decapitatio, de onthoofding. ont-
halzing.

Decapoda, ticnpootigen, de hoogste
orde der sekaaldieren.

Decemfidus, ti enspletig.

Deciduus, afvallend; tunica d. Flun-

teri, (bij de eiomhulsels) onistaat

door een vezeistofhoudend exsu-

daat; t. d. vera, vormt zich nit

het Irypertrophische slijnivlies der

baarnioeder ; verb, decide, ere.

Declivatio, afwijking, nederbuiging;
declinator, declinatoriuin, een in-

strument tot het nederdrukken
van het harde hersenvlies bij de
trepanatie; verb, declino, are.

Decoclio, de afkoking ; decoctum,
bet ai'kooksel; verb, deeoquo, ere.

J)ecollaiio = decapitatio.
Decolor, kleurloos ; subst. deeolora-

tio, de ontkleuring, verbleekiug

;

verb, deeoloro, are.

Decompodtio, de ontleding; verb,

deconipono, ere; adj. decomposi-
tus.

Decortkaiio, het afschillen, ontbol-
steren; verb, decortico, are.

Decrem-entum, het vermin deren, af-

rjemeu, verval: stadium deere-
menti, het ainemende tijdperk

eener ziekte: verb, deeresco, ere.

Decrepitatio, chera. verknapping,
knettermg: verb, decrepito, arc.

Decrepitus, stokoud, afgeieefd; subst.

decrepiditas.

Decrelorius, bcslissend, uitstellend,

kritiscb ; verb, decerno, ere.

Decubitus, het liggen. doorliggen,
wond liggen: verb, decumbo, ere.

Decursus, het verloop, b. v. inorbi

;

verb, decurro, ere; decurrens, af-

loopend, b. v. folium.
Decurtatus, verkort; subst. deeur-

tatio; verb, decurto, are.
Decussatio, de kruising; verb, de-

cusso, are.

Dedolaiio, het schuin afsnijden, b. v.

van ledematen.
Defatigalio, de vermocidkeid : verb,

defatigo, are.

Defaecatio, ontlasting van drekstof-

ten, het klaren; "verb, defacco,

are.

Defectio, defectus, het gebrek, het
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ontbreken; animi defectio, de on-

macht; verb, deficio, ere.

Dej'ensio, de verdediging; defensor,

de verdediger; verb, defendo, 6re.

Deferens, afvoerend, wegvoerend;
vas d. het gemeensciiappelijke

kanaal waartoe de uitlooxings-

baizen van den bijbal zich ver-

eenigen.

Dejinitio, de bepaling; verb, defi-

hio, ire.

Deftems, bot.afgebogen; snbst.de-

nexio, afwijking; verb, detiecto,

ere.

Defioratio, het wegnemen der bloeni;

de verkraeiiting, onteering, ont-

maagding; adj. dphoratus.

Defluviuin, het afvloeien, uitvallen,

h. v. der haren : defluxio, defluxus.

de afvloed; alvi defluxio = diar-

rhoea: verb, defluo, ere.

Dejoliatio, de ontbladering ; het af-

vallen der bladeren.

Deformatio, de verminking, mis-
vorming; verb, deforrno, are.

Deformiids, mismaak theid, wanstal-
tigheid; adj. deform is.

Defrulum, een conserf, slikartsenij.

De/uiictus, overleden, gestorven;
verb, defnngor, gi.

Defurfuratio, de afscbilfering.

Degeneratio, de ontaarding, verbas-
tering; verb, degenero, are.

Degluptus, afgescliild; Verb, dc-
glubo, Sre.

Deglutitio, de slikking; verb, de-
glutio, ire.

Deluseentia, bot. het openspringen
van een veelvoudig pericarpium.
hetgeen of eene d. horizontalis
of eene d. transversalis is; d.
septicida wordt het genoemd.
wanneer het geschiedt ter plaatse
waar de__carpella onderling ver-
groeid zijn; d. loculicida,

a
wan-

neer de afscheidonde wanden on-
verdeeld blijven; dehiscens, open-
springend, berstend; verb, de-
hisco, ere; poris dehiscere, met
gaatjes openspringen.

Dejedio, het af-, ueder-, uitwerpen

;

alvi dejectio, de stoelgang; verb,

dejicio, ere.

Delacri,medio, het tranen storten,

de trancnvloed, het traanoog.
Delapsio, delapsus, het uitzakken,

afvallen: verb, dclabor, bi.

Delatio, do verlustiglng, genieting.

uitspanniiig, verkwikkiug; delec-

tamentum, een middel claartoe;

verb, dclecto, arc.

Deletorius, verwoestend, vernieti-

gend, verderfelijk; deletevium (re-

medium), een verdelgings- of ver-

woestingsmiddel; vergif; verb,

deleo, ere.

Deligatio, deligatnra, het onder-, af-,

verbinden, omzwachteling, het

verband; verb, deligo, are.

.Deliquium, het vevlaten, bet ver-

vloeien; d. animi, onmacht; verb,

delinquo, eve; verb, deliquesco,

ere.

Deliratio, delirium, de ijlhoofdig-

heid, het glen..; verb, deliro, are.

Delitescentia, het plotsebng ver-

dwijnen, b. v. van eene ziekte;

verb, delitesco, ere,

Delphinas, een delphinzuur zout,

volgens Ghevrenl.
Delphinicum acidum, delpbinzuur,

in bet vet van den zwarten of

dikkoppigen dolfijn, Delphinas
globiceps, volgens Chevreul.

Delphinidue, de familie der dolfijnen.

Delp/dninum, de scherpe stof in het

staverzaad, Delphinium staphisa-

gria; tot dusverre slecbts als eene

geelachtige, brandend scherpe
' hars bekend, welker neutralezou-

ten een bitteren. scherpen snniak

hebben, _ ,

Delta, de grieksche letter A; adj.

deltodes," del'oidcs. deltoidens,

deltayormig, b. v. muscnlus d..

de driehoekige armspier.
DeltaiMionos, een deltalaud.

Demens, verstandeloos, waanzinnig,
subst. dementia.

Demersio, het verzinken, onderdni-
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ken; verb, deinergo, ere; demer-
sus. bot. ondergedompeid. b. v.

rami.
Deinissio, hot ontslag; neerslaeh-

tigheid, b. v. animi; demissor =
catheter; verb, demitto, ere.

Demiurgm. een werkmeester, werk-
man uit het volk, handwerks-
man.

Demonstratio, Jiet toonen, aantoo-
nen met bijgevoegde verklarin-
gen, een overtuigend bowijs; verb,
demonstro. are.

Demukentia, (remedia), verzaeh-
tende, bedarende, omwikkelende
middelen; verb, demulceo, ere.

Denatus, afgestorven.
Dendrite, —ies, —Us, mos- of
boomsteenen

: steenen met bruine
of zwarto boomaehtige teekenin-
gea, meestal gevormd door man-
gaanoxyde dat in de fijne sple-
ten van kalksteen, merge! lei. cnz.
blijft harigen; adj. dendriticus,
boomaehtige teekeningen.

Dendrodontes, een familie van fos-
siele visschen uit het devonische
tijdperk.

Dendroides. —idem, boomvormig,
Dendrolithum, een versteende boom.
Denigratio = melasmns ; melasma,

het zwartrnaken.
Dens, de tand, een tandvormig nit-

steeksel; dim. denticulus; den-
tista, een tandkunstenaar, iemand
die zich bezig houdt met het
niaken van kunsttanden; denta-
rius, dentalis, de tanden betref-

fende, b. v. ars. d., detandkunde;
dentitus, dentafcus, getand; den-
tieulatus, fijn getand; clentifor-

mis, tandvormig.
Densatio, de verdichting ; densitas;

de dichtheid; adj. densus. dicht;
verb, denso, are.

Dentagra, de tandpijn, kiespijn.
Denticoi.ae kominis, infusorie'n in

het tandkalk, als oor/.aak van de
rotting der tanden, Ficinus.

Dentidticum, een instrument om

tanden uit te trekken; adj. den-
tidits.

Dentifriciiis, tot het afwrijven der
tanden dienstig; dentifrieium of
pulvis dentifriciiis, tandpoeder.

Deniiscoipium. een werktuig tot het
af'krabben van het kalk van de
tanden.

Dentitio, het tanden krijgen.

Dentologia = odontologia.
Denudatio, de ontbloofcing; verb.

denudo, are.

Depascenx, afweidend, wegvretend.
b. v. ulcus ; verb, depasco, ere.

Depilatio, ontharing, kaalhoofdig-
heid; depilatorinm, een haarver-
delgingsmiddel ; depilis, haarloos.

Deplumatio, het uitvallen der vedc-
ren; deplumis (ook botan.). zon-
der vedcreu, geplukt.

Depositio, het nedevleggen, getui-
gen, de afzetting; verb, depono,

. ere.

Deproxatio, het bederven, de bedor-
venheid; adj. depravatus ; verb.
depravo, are.

Depremo, het nederdrukken ; de~
pressorium, een werktuig om iets

neder te drukken; verb, deprimo,
ere; adj. depressus, bot. ncderge-
drukt. naar beneden gedrukt.

Depsis, het looien.
Oepurans, depuratorius. zuiverend

;

morbi d., ziekten welke naar men
ineent andere reeds voorhandene
pathologisohe liehaamstoestan-
den zouden ter zijde stellen; de-
puratio. de zuivering; verb, de-
puro, are.

Derencep/ialus, eene misgeboorte
zonder hoofd. met een in de ge-
spletene hals- en rugwervelen
zichtbaar gedeelte der ""hersenen.

Derivatio, de aileiding, de woord-
afleiding; derivatorius, afieidend;
b. v. methodns ; verb, derivo, arc.

Derma, huid, vel, leder: adj. der-
maticus. vliezig, met de huid over-
eenkomstig, wat daavtoebehoort;
dennatodes. huid-, lederaehtio-.
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DermatoJgia, huidzenuwpijn.

Dermataiuce, deverdikking van de

huid, b. v. bij elephantiasis.

Dermathyperiroplda, devmypertro-
phia. huidhypertrophie.

Dermatitis, de ontsteking van de
huid; adj. dermatiticus.

Dermatockolosis, eene galachtige
(gele) huidkleur.

Dermatochysis, huidwaterzucht.
Dermatodynia = dermatalgia.

Dermatologia, dermologia, de leer

betreffende de algemeene bekleed-
selen des lichaams; adj. derma-
tologicus, dermatologus.

Der-matolylica (remedia), de opper-
huid losmakende middelen, zoo-
als spaansche vliegen.

Dermatomalacia, hn idverweeking.
Dermatopatkia, dermopathia, hnid-

lijden, Jiuidziekte.

Dermatopathologia, de leer aan-
gaande de h'uidziekten.

Dermatophyma, een hinxlgezwel; d.

venereum = condyloma.
Dermatorrhagia, huidbloeding.
Dermatorrkoea, eene uitvloeiing uit

de huid (met bloedig).
Dermatorriwis, volgens sommigen

eene haemorrhoidachtige bioe-
ding nit de huid.

Dermatosclerosis, eene verharding
van het onderhuidsche cel-
•weefsel.

Dermatotactke, de methode van het
opvullen van huiden; adj. der-
niatotactieus

; dermatotaxis, het
kunstmatig opvulten van dicre-
nuiden.

Dermatotomia, dehuidsnede, de ont-
ledmg der huid.

Dermatotyloma, —tylus, huideelt

;

clermatotylosis, de vorming daar-
van.

DematropJda, atrophie der huid.
Dermecpnoea, de huiduit\vasemin.o\
Dermeclasia, —tasis, eene uitzettiiio-
van de huid.

Dermiatria, de behandeling van
hnidziekten = diadermi atria.

Dermis, hot vliesje,

DermMastae (plantae), de huid-
kiemen, eigenlijk huidkiemende
planten, bh' welke de zaadlobben
bij het kiemen zich in den vorm
van eenvlies verscheuren.

Dermocratia, de genezing door do
endermatische methode, Herber-
ger.

Dermoh/sia, zekcre ongevoeligheid
van de huid.

Dermonosologia, de leer van het ziek

zijn der huid.
Dermopterus, vliesachtige uitbrei-

dingen der huid, vliesvinnig, vlies-

vleugelig.

Dermoskeleton, het harde uitwen-
dige bekleedsel van de meeste on-
gewervelde dieren, zooals schub-
ben, sehilden, schaien, enz.

De&cemetitis, ontsteking der mem-
brana Uescemeti, = aquocap-
sulitis.

Deseensio, descensus, het nederda-
len, uitzakken; verb, descendo,
ere.

Desiccatio, het afdroogen, uitdroo-
gea;_ verb, desicco, are; desic-

cantia remedia, uitdroogendemid-
delen.

Desiderium, verlangen, wensch, vor-
dering; verb, desidero, are, ver-
langen, missen.

Desinfectio, verdelging of vernieti-

ging van aanstekelgke stoffen in

ruimten, kleedingstukken
,
gereed-

schappen, enz. ; desinficientia re-

media, smetstofwegnemende, zui-

verende middelen.
Desipientia, de verstandeloosheid,

waanzin, onnoozelheid ; verb, de-

sipio, ere.

Desmistos, het bindwecfsel, tela con-
junctiva.

Demdlis, ontsteking van ligamen-
ten.

Desmof/mphia, de besehrijving der
banden; adj. desmographicus.

Desmoides, desmoideum, het pees-
vezelgezwel; adj. desmoideus ; tela
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d. somtijcls = tela conjunctiva.

Desmologia = syndesinologia, de
leer der banden, van het ver-

band; adj. destnologieus, desmo-
logus.

Desmopathia, eene ziekte van de
banden.

DesmopatJiologia, de leer aangaande
de ziekten der banden.

Desmop/dogosis, eene ontsteking van
de banden.

Desrnoprion, eene kettingzaag, b. v.

die van Heine.
Desmorrhexis. cenc verscheuring van

de banden.
Desmurgia, bet beliandclen of ge-

nezen door verbinden, omwikke-
ling, enz.

Desorganisatio, de storing, ontaar-
ding van den organischen boirw;
adj. desorganisatus.

Desoxydaiio, het onttrekken van
zuurstof; verb, dcsoxydo, are.

Desperatio, de verfcwijfeliug; verb.

despero, are.

Despumatio, het afschuimen, kla-

ren ; verb, despnmo, are.

Desguamatio, de afschubbing, af-

schilfering; verb, desquamo, arc;

desquamor, ari, afsclnlferen.

Destillatio, het afdroppelen, over-

halen, distilleeren ; cl. narium,
drnipneus; verb, destillo, are.

Destrudio, de vemietiging; destrue-

tivus, vernietigend ; verb, destruo,

ere.

Desudal.io, het hevig zweeten; verb.

desudo, are. zweeten ; desndare in

aliqua re, zich met iets aftobben.

Deteniio, het afhouden, vasthouden,
opsluiten; d. tessaraconthemera,
de quarantaine; verb, detineo,
ere.

Detergmtia, detersoria (remedia),
rcinigcndc, wondzuiverende mid-
delende ; verb, detergo, ere, deter-
geo, ere, afwasschen, reinigen.

Detersorium, eene droogkamer (bij

het bad).

Delonatio, de on tploffing, plotselin-

ge sekeikundige verbinding met
eenen slag, enz. ; verb. detono,_are.

Detractio, de onttrekking, lastering;

detractor, de afvoerdcr, b. v. raus-

onlus; verb, clefcraho, ere.

Detrimentum, het nadeel, verlies, de
schade.

Delritio, het afwrrjven, eene van
huid ontbloote plaats; detritus,

afval, verbruiktc of te gronde
gegane gedeclton van organisebe
weefsels ; verb, detero, ere.

Detrusor, de afdrijver, b. v. nrinae,

de urine afdrijvende spier; rletru-

soriura, eon werktuig tot het naar
beneden stooten van vreemde in
den strot zich bevindende licha-

men; verb, detrudo, ere, afdrij-

ven, afstooten; adj. detrasus, bot.

ingedrukt.
.Vetnmescmtiu, het slinken, de op-

lossing van een gezwel.
Deuteropatkia, dc sjmipathische of

secmidaire aandocningen van
eenig deel; ziekte ten gevolge
van eene andere (morbus' secun-
daria); adj. deuteropathiens.

Deuteroplastosphaeria, secunclairc

vormkogeltjes, de nevens de do-
jerkogeltjes(protoplastosphaeria)
bestaande eerste beginselen der
vloeibare en zoogenoemde vaste
deelen van organischc lichamen,
Banmgiivtner.

Deuteroscopia, het ingebeelde zien
van vreemde vcrschijsclen (b. v.

van muizen, ratten, enz. bij de-
lirium tremens).

Deuteroxydum, een oxyde in den
tweeden graad.

Deviatio, het afdwalen, afwijzen;
adj. devius.

Devirginatio, de ontmaagding, de
schending.

Devoratio, het verslinden, doorzwel-
gen: verb, devdro, are.

Dexter, rechtsch, handig, geschikt;

als tegeiistelling van linksch, b. v.

latus dextrum. dercchtei'zijde; dex-
teritas, geschikthcid. handigheicl.

DEXTKINUM — DIAPEDKSIS.

Dextrinum, dextrine ofzetmeelgom;

de oplossing in water doet het
polavisatievlak __sterk naar de
rechterzijele afwijken (vandaar de
naam).

Dextroracemicum aeidum, een van
de beide zuren waaruit de drui-

vesuiker bestaat.

Diabetes, de pisvloed; cl. insipidus
en mellitns, smaakiooze en honig-
aehtige pisvloed; adj. diabetiens.

Diabrosis, het doorvreten, b. v. van
een vat, van den niaagwand. enz.

;

adj. diabroticus.

Diachylon, met plantensappen, gotn-
harsen, enz. bereid; emplastrum
d., een dergelijke pleister, tegen-
woordig het emplastrum lithar-

gyri of plumbi.
Diadasis, het doorbreken, splgten,
knikken; adj. diaclasticus.

Diaclysmus, het uitspoelen van den
mond.

Diacodion, uit maankoppen bereid;
syrupus_ d., papavcrstroop, syru-
pus capitum papaveris.

Diacope, eene diepe gesnedene of
gebonwene wond.

Diacrids, de volkomene afzondering
of scheiding; de behoorlijk vol-
gende kritisehe uitscheiding; de
nauwkeurige onderscheiding
eeiier ziekte van eene andere;
adj. diacriticus.

Diadelphia, tweebroederigen, de
klassen van planten welker meel-
draden in twee bundels vergroeid
ajn; adj. diadelphus, diadelphi-
eus.

l

Diadermiatria, de genezing door in-
werkmg op de huid, de ender-
matische methode.

Diadoche, de overgang; pathol. de
overgang van eene ziekte in eene
andere van een verschillend of
tegengesteld karakter.

Diaeresis, de scheiding, verscheu-
ring (van buiten aangebrachV),
b. v. van een of meer vaten ; van-
daar haemorrhagia per diaeresin

;

adj. diaereticus; diaeretica reme-
dia, scheidende middelen (door
bij ting).

Diaeta, de levenswijze, leefregel,
voorschriften van den geneeslieer
betreffende de voeding, de kost;
adj. diaeteticus, het dieet betref-
fende; doctrina d., de diaetetiek,
de gezondheidsleer, de leer van
de regeling van het dieet.

Diagnosis, het onderscheideti en het
daarop berustende erkennen van
ziekten ; diagnostica, —ce, de leer

van het oncferseheiden van ziek-

ten; adj. diagnosticus,
Diagometrum, een werktuig ter be-
paling van het geleidingsvermo-
gen van vcrschillende lichamen.

Dialectica, de dialektiek, disputeer-
kunde, de verstandsleer, clenk-
kunst; adj. diaiecticas.

Dialectus, de spreekwijze, tongval.
Dialuricum acidura, dialurzaur, een

omzettingsprodukt van piszaur.
Dialysis, eene oplossing, ontbin-

dihg, verzwakking, loomheid; d.

virium, de uitputting; adj. dia-
lyticus.

Diamagnetismus, de eigenschap der
lichamen waardoor, als zij in de ge-
daante van een staafje tusschen
de polen van een vermogenden
magnctischen toestel geplaatst
worden, hunne lengteas de lijn

die d_e polen verbindt, overkruist
of snijdt, Faraday.

Diametrum, —us, de middenlijn,

doorsnede.
Diamorp/iosis, het geven van een
bepaalden vorm, de vorming.

Diandria, de klasse der planten
met twee meeldraden, tweehel-
migen.

Diangiospermae (plantae), planten
met twee zaaddoozen.

Diapasma, het strooipoeder, wclrie-
kencl kruidenpoeder.

Diapedesis, het driugen van het
bloed door de vaatwanden, het
doorzweeten.
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Diaphanes, —nus, doorschijnend,

doorziehtig.

Diaphonesis, ontstemruing^ wan-
klank, niet eenstemmigheid, b. v.

tusschen geneesheeren aan het
ziekbed.

Diaphora, het onderseheid, verschil. I

Diaphoresis, de uitwaseniing (der

huid); adj. diaphoretieus, zweet-
drijvend.

Diaphragma, het middenrif, mid-
denschot, tusschen schot; adj. dia-

phragmatieus ; diaphragmatitis,

eene ontsteking van het mid-
denrif.

Diaphragmatocele, de middenrifs-

breuk.
Diaphthora, het bederf, b. v. van

spijzen in de maag; het afster-

ven van het foetus in de uterus;

adj. diaphthoricus.

Diaphysis, het middenstuk der lange
beenderen ; de knoopen der gras-

ses (internodia) ; volgens ande-
ren de deelen van de halmen
tnsschen de knoopen.

Diapneusis, diapnoe, diapnoea, de

onmerkbare uitwaserning; het

•perdampen, uitademen ; diapnoiea

(remedia), de verdamping bevor-

derende middelen; ook eene af-

deeling der expectorantia, name-
lijk die welke, naar men meent,

de perspiratie van het slijmvlies

der luchtwegen aanmerkelijk ver-

meerderen, zooals de zwavel- en

spiesglansbereidingen.

Diapyesis, de verettering, het ver-

etteringsproces ; adj. diapyeticus,

de ettering betreffende, bevorde-

rende.
Diarium, het dagboek, journaal

;

diarius, dagelijksch.
Diarrhoea, vermeerderde ontlasting
van dnnne stoffen nit het darm-
kanaal, de buikloop; adj. diar-

rhoicas.

Diarthrosis, de volkomen beweeg-
lijke gewriehtsverbinding; adj. di-

artbrbticus.

Diaspasis, diaspasmus, eene ver-

schenring, eene scheiding van
den samenhang.

Diasphyxis, de sterk vermeerderde

klopping van eene slagader.

Diastasis, net vaneen wjjken, b. v,

der breukeinden van een been. In

de scheikunde verstaat men onder

diastase tegenwoordig eene in ge-

heel zuiveren toestand nog met
bekende stof, welke volgens som-
migen tot de proteinestoffen be-

lloort, volgens anderen stikstof-

vrij is, Schlossberger.

Diastema, het van elkander staan
van gescheidene deelen.

Diastematia, het door het ophonden
van de verdere ontwikkeling ont-

stane open zijn van organische

deelen, b. v. van de buik- en borst-

bekleedselen, Dubois.

Diastole, de uitzetting, verwijding,

.inzonderheid van het hart; adj.

diastolieus; strepitus d., een ge-

lijktijdig met de uitzetting van
het hart gehoord wordend geluid

aan den anus.
Diastomotris, cle mondspiegel.

Viastrophe, de verdraaimg.verplaat-

sing; adj. diastrophieus.

Diatasis, de uitzetting, sterke in-

spanning.
Diathermcmsis, diathermantia, het

doorstralen van de warmte.
Diathesis, de aanleg, voorbeschikt-

heid tot ziekten.

I Diatresis, de doorboring, de door-

steking.

Diatrinvma, het ontvellen der huid
bij het gaan of rijden; een zoo-

genoem cl blikgat.

Dicephalus, eene misgeboorte met
twee hoofden, een dubbelhoofdige;

d. heterocephalus, eene misge-

boorte met twee ongelijke boot-

den, Gurlt ;= dieheteroeephalus.

Dkhenterotomus, de tweearmige en-

terotoom, een werktuig ten ge-

bvuike by darmoperatien.
Dichobune, een fossiel zoogdier uit

D1CH0GAMIA

de tertiaire lagen van Europa.
Diehogamia, de wrjze van bevruek-

ting der planten waarbij ill eene
bloem met mannelijke en vrou-

welijke bevrucktingswerktuigen,

de eene soort van de voortplan-
tingswerktuigen (de mannelijken

of de vrouwelhken) zieh het eerst

ontwikkelt, en eerst wanneer deze

de teelkracht verloren heeft, de

andere tot volkomenheid geraakt,

Conr. Sprengel.

Dkhoprion, eene dubbele (tweebla-

dige) zaag.

Dichotomia, de splitting, verdeeling
in tweeen ; adj. diehotomus. twee-

deelig, gespleten; bot. gaffelvor-

mig, b. v. rami of folia.

Dichroismics, tweekleurigheid, po-
lariseering van het lieht, Brewster.

Dichrornaticus, dubbel gekleurd,

tweekleurig, veranderlijk.

Diciatria, de gerechtelijke genees-
kunde; diciatros, een gerechtelijk

geneesheer.

Diclinia, dielinismus, bot. tweebed-
dig, planten met eenslachtige
bloemen, of bloemen met afge-

seheidene geslachten.
Dicoccus, tweekornig.
Dicochemia, de gerechtelijke schei-

kunde.
Dicochirurgia, de gerechtelijke heel-

kunde.
Dicotyledones, planten met twee

zaadlobben, tweekiembladigen.
Muhl.

a

Dicranodes, —oides, gaffelvormis?.
Dicranos, met dubbelen schedel;

tweehoofdig; — dicranodes.
Dicrotus, dubbelslaand, b. v. pul-

sus d., de dubbelslaande pols
(een trochaeus vormend —),

Dictio, de wijze om zich uit te druk-
ken, de stijl, het spreken. de
sckrijfwijze; verb, dico, eve.'

Dictyinosteophyton, het netvormio--
yezelige osfceophyt, Lobstein.

Dictyitis. de ontsteking van het
netvlies van het oog.
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Dictyodes, dictyoides, netvormig.
Diclyotoptera, de netvleugehgen, in-

sekten met netvormig gestreepte
dekschilden.

Dicyanoeodeinum,eev.e nieuwe basis,

die zich vormt door het leiden
van cyangas in eene geconcen-
treerde alkoholische bplossmg
van codeine.

Didelphidae, dieren met een huid-
zak aan den buik, waarin de half

ontwikkelde jongen zich verder

ontwikkelen, zooals de kangoeroe,
opossum, enz.

Didymis, een bijbal, kleine bal.

DidAjmus, dubbel ; een bal ; een twee-
ling; bot. anthera d., een dub-
bele helmknop.

Didynamia, de Masse der planten
met vier (twee lange en twee
korte) meeldraden, Linne ; twee-
machtigen.

Dies, de dag; adj. diurnus, wat des
daags geschiedt.

Differentia, de.verscheidenheid, het
bnderscheid, de afwijking; adj.

differentialis, het verschil betref-

fende, b. v. diagnosis d., eene
diagnosis welke betrekking heeft

op de onderscheiding van eene
ziekte van eene of van meer an-
deren, de vergelijkende diagnose;
verb, differo, differre, verschillen,

afwijken.

Difficilis, moeielijk; subst. difficultas.

Dijfidentia, het mistrouwen, wan-
trouwen; verb, diffido, ere.

Difjlatio, het wegblazen, uiteen

blazen; verb- difflo, are.

Diffiuanum, —anium, eene indif-

ierente stof, ontstaande door ont-
binding van alloxanzuur bij het
verwarmen eener oplossing daar-
van in water.

Difj'usi-o^ de verspreiding, eene zich
nitbreidende uitstorting, b. v. in
het eeiweefsel, enz. ; Verb, dif-

fundo, ere.

Digamia. het tweede huwelijk; =
bigamia.
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Digastricus, tweebuikig, b- v. mus-
culns.

Digenes, digeneus, tweeslachtig
; ge-

neratio digenea, de voortteling
door middel van tweegeslackten.

Digestio, de verdeeling, vertering,
trekking,

_
het uittrekkcn van

plantaardige geneesmiddelen met
eene warm© vioeistof of op cone
warme plaats; digestor rapini,
de papiniaansche pot of machine;
verb, digero, ere; adj. digestivus,

dc verlering bevorderend ; cene
goede ettering te weeg bren-
gend.

DigitaUnum, alkaloide in bet roode
vingerhoedskruid, Digitalis pur-
purea, zeer gemakkelijk oplosbaar
in zuren.

Digitatio, eene vingervormige oit-

breiding.
Digitigrada, vingerloopers, roofdie-

ren zooals de leeuvv, de tijger

enz. die op de teenen loopen.
DigiHum = panaritium.
Digitus, de vinger, 'teen; adj. di-

gitalis, vingervormig ; digitale, de
vingerhoed (ten gebruike bij het
naaien); digitatus, bot. gevin-

ferd, b. v. radix; impressionea
., dc vingeraehtige indruksclen

aan de binnenvlakte der schedel-
becndercn, veroorzaakt door de
kronkclingcn (gyri) der hersenen.

Diynathus, eene misvorming met
eene tweede onderkaak.

Di<piitas, de waarde, wa'ardigheid,

gewicht; adj._ dignns.
Dit/ressio, afwijking, omweg, bui-

tensporigheid; verb, digredior, di.

Di/iypogastricus, Janusvorming, mis-
Seboorte met een dubbel, van
en navel af geseheiden, van

boven meer of minder versinolten
lichaam.

Dihysteria, (diysteria), het dubbel
voorhanden zijn der baarmoeder,
of ook der scheede.

Dijudicatio, de beslissiug, beoordec-
lirig; verb, dijudico, are.

Dilapsus, het vervallen; verb, di-

labor, bi.

.Dilatatio, de verwijding, uitzetting;

dilatator, dilatatoriuin, een werk-
tuig ter verwijding of uitzetting

van iets; vorb._ dilate, are.

DiUgerdia, de vlijt; adj. cliligens;

adv. diligenter.

Dilucidus, doorschijnend, helder,

klaar; verb, dilucido, are, ver-

lichten, duidelijk maken.
Dilutus, verdund, bleek, b. v. color;

verb, diluo, ere.

.Diluvium, de aaidlagcn die onmid-
dellyk onder het alluvium liogen.

Dimerus, entomol. met twee gele-
dingen aan den voet.

Dimetra, de dubbele baarmoeder.
Dimidium, de heli't; adj. dimidiatus,

gehalveerd; bot. folium d., een
scheef blad, wanneer de eene helft

kleiner is dan de anderc.
Dirnissio, het outslag. de aidanking;

verb, dimitto, ere.

Dimorphus, dubbel vormig, in twee
gestalten optredend; subst. di-

morphismus, de vorming van een
kristal dat wegens zijn wezeniijk
verschillenden vorm tot twee ver-

schillencle kristalstelsels behoort.

Dimyaria, tweekleppige sehelpdie-
ren welker schelpen door twee
spieren gesloten worden, zooals
de gewone mossel.

Dinica (remedia)= antidinica, mid-
delen tegen duizeligbeid.

Dinornis, een_reusachtige fossiele

vogel van Nieuw-Zeeland.
Dinosauri, een orde van fossiele

reptielen.

Dinotherhim, een groot fossiel dier
met een slurf, het eerst door ICaup
bcschreven.

Diodonthercos, eene dubbele rij tan-
den.

Diodontocephalus, een foetus met
dubbele rijen tanden (monstro-
siteit).

Dioeda, de klasse der plantcn
wuarbij de beide geslachten op

verschillende_ individuen verdeeld

zijn; tweehuizigen ; adj. dioecus,
dioicus.

Dhptra, dioptrion, dioptron. een
worktnig om ergens in en door
te

_
zien, b. v. een baarmoeder-

spiegel.

Dioptrica, — ce, de dioptriek, het
gedeelte der leer van het licht,

dat zich bezig boudt met dewet-
ten van de "breking des lichts;

adj. dioptricus.

Diortkosis, de verbetering van ab-
normale krommingen. de keling
van breuken en ontwrichtingen.

Diorlhota, —tiva. een werktuig ter
uitstvekking; diorthotieus, wat
tot de herstelling eener beenbreuk
of ontwrichting dienstig is.

Diosmimtm, eene cigeiiaardigo stof
in de buccobladercn (afkomstig
van Diosma soorten), volgens
'.Bran des.

Diostosis, bet uitwijken, de verschui-
ving van beendei'en.

Diotus, met twee ooren of twee
hengsels.

Di/ietaloprion, cene twcebladige
zaag.

Dipelalus, met twee bloembladeren.
Diphallus, eene misgeboorte met

dubbele mannelijke roedc.
Diphthera, een vlies; diphtheritis.
Mj de nieuweren: ontsteking der
slijmvliezcn met een specifiek
(boosaardig) karakter.

Diphyia, dichopbyia, een dubbele
wasdom, groei. -

Diphyllus, tweebladerig; bot, met
twee kelkbladeren. '

Diplanisis, diplecoia, het dubbel
booren.

Diplasiasmus, de verdubbeling. du-
plicatunr. b. v. van een vlies-
de verheffing van eene ziekte.

Diploe, an at. bet losse meteelwecf-
sel gevulde, tusschen de been-
platen (inzondcrheid bij de breede
beenderen) liggencle be'enweefsel

:

adj. diploe'tieus, b. v. snbstantiai

.Diplopkyllum. een dubbele kelk.

tweelingskelk, Lehman.
Diplophysa, diplophyseter, een dub-

bele blaasbalg.
Diplopia, het dubbelzien.
Diplopneumena, anrphibien met een

dubbelen kieuwtoestel, Hogg.
Diplom, de verdubbeling.
Diphsyri.no;, cene dubbele spuit.

Z^ipro^opodfaerfoeMSjmisgeboortemet
twee hoofden aan de zyden ver-

bonden, borst en buik vcrbon-
den,

_
twee tot vier bovenextre-

miteiten, pis- en geslachtswerk-
tuigen. en benedenextremiteiten
dubbel.

Diprosopus, eene misgeboorte met
twee aangezichten.

Diprotodon, een reusacbtig dikhui-
dig fossiel zoogdier uit de ter-

tiaire lagen van Nieuw-Bolland.
Dipsacus, bij sommigen =: dia))etes;

vollerskaarde.
Dipsod.es, dorstig, dorst verwek-
kend; dipsomania, de dronken-
schap, de zucht naar geestri]ke

dranken, Hufeland.
Di'pterus, dipterygius, met twee

vlcugels.

Di'pygus,misgeboortem ethoofd , hals
en borst enkelvoudig, de buik
en het -acbterste gedeelte des
lichaams geseheiden.

Dipyrenes, dubbelkernig.
Dipyriles, dipyrus, panis bis tos-

tus, beschuii.

Director, de bestuurder, oppertoe-
ziener; eene sleufzonde; directio,

de leiding, het bestuur, de rich-

ting; verb, dirigo, 6re.

Diribitorium, een scbeiwand, b. v.

het mediastinum.
Diruptio, disruption de verscheu-

ring;_ verb, dirumpo, Sre.

Discessio, discessus, het heengaan;
verb, descedo, ere.

Discisio, het aan stukken snijden;
verb, discido, ere.

Discolor, verschillend gekleurd,
bout.



DISCOPEION — DISTENTUS.

Discoprion, de scidjfzaag, serra or-

bicularis.

Discretus, verscliilleDd, gescheiden;
discretorium, een scheiwand

;

verb, discerno, ere.

Discrimcn, liet onderscheid.
Discus, de schijf ; bot. liet midden-

ste gedeelte der samengestelde
bloemen, als tegenstelling van
den radius (straal); entomol. de
middenschijf; d. proligerus, de
kiemschijf (v. Baer), een onrc-

gelmatig aigescheurde ring van
kernen en cellen, waarmede het
uit het Grraaf'sche blaasje getre-

den eitje, van boven gezien, om-
geven schijnt; adj. disciforinis,

discoides, discoideus.

Discussio, meestal= resolutio, ver-

deeling; verb, discutio, ere; dis-

cutientia (remedia) verdeelende
middelen.

Disertus, hespraakt, duidelijk; ver-

bis disertis, met uitdrukkelijke

woorden; adv. diserte.

Dislocatio, de verplaatsing, versehui-

ving, verzwikking, verstuiking.

Dispar, onparig, ongelijk; bot. folia

disparia, valsch gepaarde bla-

deren.
Dispensatio, de vergunning, vrij-

spreking, verdeeling; liet uitrei-

ken van gereed gemaakte genees-

middelen; dispensatoriuni =
pharniacopoea; verb, dispenso,

are.

Dispermus, tweezadig.
Dispersorius, de verstrooiing betref-

fendc; orbes dispersorii,ophthalm.,

de verstrooiingscirkels ; verb, dis-

pergo, ere.

Dispositio, schikking, plan, ont-

werp, aanleg (tot eene ziekte):

verb, dispone, ere; causae dis-

ponentes, de voorbeschikkende
ziekte-oorzaken.

Disproportio, niet evenredigheid,
gemis van behoorlijke verhou-
ding.

Disputatio, het rcdetwisten, strijden

met woorden. disputeeren
;

' verb,

dispnto, are.

Disquisitio, de onderzoeking, uit-

vorsching, doorgronding.
Dissectio, de ontleding, eene lijk-

opening; verb, disseco, are.

Dissensio, dissensus, het versehil

van gevoelen, misverstand, de on-
eenigheid; verb, dissentio, ire.

Dissipementum, de scheiwand; bot.

een tusschenschot; dissipementa
spuria, valsche tusschenschotten,
welke eerst bij de vervorming
van het ovarium tot vrucht ont-
staan.

Dissertalio, een twistschrift, opkcl-
derend geschrift, eene geleerde

verhandeling.
Diss/Mens, met veerkracht open-

springend.
Dissimilaris, ongelijksoortig ; organa

dissimilaria, organen welke in
• ongelijksoortige deelen kunnen
ontbonden worden.

Dissimilis, ongelijk.

Dissimulatio, veinzerij. huichelarij

:

vermomming: verb, dissimulo,

are; ruorbi disshnulati, vermomde
ziekten.

Dissipatio, de verstrooiing, verkwis-

ting; dissipatorius, zulks betref-

f'enae: orbes dissipatorii = orbes
dispersorii; vei'b. dissipo, are.

Dissolutio, de oplossing, vernieti-

ging van organische deelen; dis-

solutus, opgelost, vrij, liederlijk.

ongebonden, b. v. vita: verb, dis-

solvo, ere.

DistoMia, de afstand, wijdte; d.

fbcalis, opthalm. de brandwijdte,
de afstand van het hoofdbrand-
punt van den spiegel ; verb, disto,

are.

Distentio, de uitzetting, spanning,
uitspanning, omvang; distentio

nervorum, klonische kramp, Cel-

sus; verb, distendo, ere.

Distentus, uitgezet, gespannen ; verb,

distendo, ere, spannen; distineo,

ere, uit elkander houden.

DISTICHIASIS — DOLEEITE.

Distichiasis, distichia, het voorhan-

den zijn van eene dubbele rij

oogharen; distichus, tweerijig.

Distoma, de egelworin (een inge-

wandsworm); d. hepaticum, de

leverworm, leverbot bij de seha-

pen.
Distinctio, de onderscheiding; adj.

distinctus; bot. semina distincta,

van elkander gescheiden staande

zaden; verb, distinguo, ere.
_

Distorsio, verstuiking; verdraaiing,

b. v. distorsio oculorum; adj.

distortus; verb, chstorqueo, ere.

Distractio, verstrooiing, afgetrok-

kenheid; verb, distraho, ere.

Distvibutio, de verdeeling, rang-

schikking; verb, distribuo, ere.

Disymmetna, overeenkomst aan

weerszijden.
DUhma-rsieas, moerassige landen be-

treffende, b. v. morbi.
.Di%'ra(animalia)= mollusca, Tur-

ton.

Ditocia (niet distocia), het twee-

maal, het tweelingen baren; adj.

ditocos, ditocus.

Diuresis, de urineloozing, overvloe-

diger dan gewoonljjk; adj. diu-

reticus; remedia diuretica, pis-

dry vende middelen.
Diurna, dagvlinders.
Diutumus, langwijlig; subst. diu-

turnitas.

Divaricalio, het uit elkander staan;
eene taksgewijze verdeeling; adj.

divaricatus, entoin. sterk uitge-
strekt, uiteen gespannen, b. v.

alae; verb, divarico, are.
Divergens, uit elkander gaande, uit-

een loopend; bot. anthera d.,

helmknoppen met tegenoverge-
stelde cellen; cotyledones d., af-
staande zaadlobben; stamina d.,

uitgebreide meeldraden; verb, cli-

vergo, ere.

Diverticulum, een vergaderbak; eene
blaasachtige, ziekelijke verwij-
ding, b. v. van den oesophagus, of
eene natuurlijke, b. v. van het

duodenum, d. Vateri; spijszak,

krop, zuigblaas; verb, divergo,

ere.

Divinus, goddelijk ; lapis d. = cu-

prum aluminatura.
Divulsio, de verscheuring ; verb, di-

vello, ere.

Dochium, doeheion,_ dochion, eene

plaats ter opneming of ter bewa-
ring van iets.

Docimasia, de onderzoeking, toet-

sing; d. pulmonum, de longen-

proef; adj. docimasticus ; charta

docimastica, reagecrpapier._

Docimastice of docimasiologia, de

aanwijzing tot onderzoek; het

onderzoek van scheikundige, pa-

thologische, gerechtelijk-genees-

kundige toestanden, enz.

Doctrina, de leer, wctenschap, voor-

stelling van een wetenschappe-
lijk onderwerp; de geleerdheid.

Do'decadactyion, de twaalfvingerige

darm := duodenum.
Dodecaedron, een lichaam door

twaalf regelmatige zijvlakken be-

grensd.
Dodecandria, de elfde plantenklasse

van Linne, met 11—19 meeldra-

den, twaalfhelmigen.
Dodrans, drie vierde gedeelten van

eenig gewicht of maat.
Doeglinicum acidum, het doeglin-

zuur, in den traanvan Bcdaena ros-

trata, eene kieine walvischsoort.

Dogma, de leer, leerstelling, het

leerstuk; adj. dogmaticus; medici

d., de geneesheeren der dogma-
tische, zuiver theoretiscbe school;

dogmatismus. het vasthouden aan
eene zuiver

' theoretiscbe voor-

stelling van eene wetensehap.

Dolabra, een bijl,_ schaaf; ook een
sehaaf'krulsgewijs windsel; adj.

dolabriformis, bot, houweelvor-
mig, b. v. folium.

Dolerite, een verscheidenheid van
chloriet of groensteen, uit veld-

spaat en augiet bestaande, het

doleriet.
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Dolomite, een verscheidenheid van
magnesiehoudend kalksteen, het
dolouiiet.

Dolor, pijn, smart; dolores partu-
nentiuin, de barensweeen ; adj.
dolorifieus, pijnlijk; verb, doleo,
ere,

Dolus, de list, hinder! aag; adj. do-
losus, arglistig, bedrie'gelijk.

Domesticus, huiselijk; animalia do-
mestica, de huisuieren.

Donum, een geschenk; verb. dono.
are, ten gcschenke geven, begif-
tigen.

Dormiluritio, het slaperigzijn, wor-
den; verb, dorruiturio. ire.

Dorsum, de rug; dim.' dorsulnm,
entom. het voorste of ware rug-
gestuk; adj. dorsalis, dorsualis.
rugstandig.

Dosiologia, de leer van de giften
der geneesiniddelen.

Dosis, de gift, zekere koeveelheid
van eenig gcneesiniddel.

DotUenmleriiis (Bretomicau), de
vormiiig van zweren in de Pever-
sche klieren van het darmkanaal

;

m beteekenis vrij overeenkorostig
met gastroenteritis. Broussais,
of met typhus abdominalis.

Drachma, een achtste gedeelte van
het medicinale pond.

Draconinum, de roode kleurstof in
het drakenbloed, Sanguis draco-
nis, eene hars afkoinstig van
den drakenbloedboora, Dracaena
draco, volgens Jaequin.

Dragonicum aeidum, clragonzuur=
anijszvmr.

Dragonylum, dragonylium, drago-
njl — anisyl.

Drasticus, hevig werkend; drastiea
(remedia), hevig werkende en ver-
nittende afvoerende middelen.

Drogista, een drogist; een verkoo-
per van klcurstoffen (Castelli);
een groothandelaar in grooten-
deels onbewcrkte geneesmid-
delen.

Dropaci&mus, het rood maken der

hnid, inzonderheid door middel
van eene harspleister; het uit-
trekken van de harem door mid-
del van een pikpleister.

Dropax, de pikpleister, pikkap.
Drupa, dmppa, bot. eene vleezige

steenvrucht, b. v. pruimen, per-
zikken; drupaeeae (plantae), de
familie van gewassen met vlee-
zige steenvruchten, = amygda-
leae.

Dryinum, het dryine = quercine
of quernine, eikenstof, iSeatter-
good.

Dryopithecus, een fossiele aap, ge-
vonden in het mioceen van
Frankrijk.

Dualismus, de leer van twee oor-
spronkelijke beginselen; de leer
van de polariteit.

Ductus, de gang, het kanaal; duc-
tus excretorins, eene uitlooziDgs-
bius; verb, duco, ere; ductilis,
uitzetbaar

; duetilitas, uitzotbaar-
heid, smeedbaarheid.

Dutcedo, de zoete smaak; adj. dul-
cis, dulciusculus ; dulciarium, zoet
gebak, suikergoed.

Dulcificatio, het 'zoet maken, de ver-
zoeting; verb, dnleifico, are.

Didcosa, eene met druive'suiker ana-
loge stof, afkomstig van het
eiland Madagaskar.

Duodenitis, eene ontstekmg van den
twaalfvingerigen darm.

Duodenum (intestinum), de twaalf-
vingerige darm, het eerste ge-
deelte van de dunne darmcn.

Duplex, dnbbel, tweevoudig; dupli-
catus, verdubbeld; duplum, het
tweevoud; duplicitas, het dubbel
zijn, tegenstnjdigheid; verb, du-
plico, are.

Durus, hard ; duriuscnlus, een wei-
nig hard; subst. durities.

Dynamia, de leer der krachten ; bij

sommigen = sthenia; adj. dyna-
mieus, krachtig; tegenwoordig
nieestal in gebruik als tegenstel-
ling van materieel ; vandaar morbi

dynaniici, ziekten bij welkegeene
materieele oorzaak te ontdek-
ken is.

Dynamica, — ce, de leer der krach-
ten; eene wetensekappelijke be-
schouwing welke op het aanne-
men van eene of meer krachten
gevestigd is.

Dyuamiometrum, dynamometrum,
een werktuig ter bepaling van
krachten.

Dysacrylum. —Hum, zet zich af uit

waterhoudend acroleme.
Dysaemia, een ziekelijke toestand

van het bloed.

£tysaemo'«7toi<te,ongemakkenvoort-
spruitende uit onderdrukte hae-
rnorrhoiden.

Dysaesthesis, dysaesthesia, een zie-

kelijk gevoel of gewaarwording:
de verdooving van een zintnig
(inzonderheid van dat des ge-
voels); adj. dysaesthctieus.

Dysae.stheteriae, ziekelijke aandoe-
ningen van een of meer zintui-

. gen.

Dysapidos, dysapulotus, moeielijk
likteekens vormende.

Dysarthritis,_ de anomale jicht; adj.
dysarthrifcicus.

Dysarthrosis, een ziekelrjk gevormd
(nieuw) gewricht.

Dysbknnia, een ziekelijke toestand
van het slijm.

Dyscataposis, moeielijkheid bij het
drinken; adj. dyscatapoticus.

Dyscholia, de ziekelijke toestand van
de gal; adj. dyseholieus.

Dyschylia, de anomale toestand van
de chyl; adj. dyschylicus.

Dyschymia, eene ziekelijke gesteld-
heid of belemmerde vortning van
den spijsbrij; adj. dyscliyraicus.

Vyschymom, de bedorvenheid van
de sappen; adj. dysehymoticns

Dyschymus, met slechte sappen be-
deeld, kwaadsappig, onaano-e-
naam van smaak.

Dyscineses, de ziekten van den bewe-
gingstoestel

; adj. dyscineticus.

Dyscinesia, de moeielijke beweeg-
baarbeid, stijfheid.

Dyscrasia, eene slechte menging van
de_ vochten, kwaadsappigheid

:

adj. dyscraticus, dyscratus.
Dysdynamia, de abnormale hoeda-

nigheid van het levensvermogen.
Bartels,_ ziekelijke levenswerk-
zaamheid; adj. dysdynamicns.

Dyseccrim, de bemoeielijkte of in
het algemeen gebrekkige uitschei-
ding van kritische stoffen.

Dysecoea, dyseeoia, hardhoorigheicl;
adj. dysecous, hardhoorend.

Dyseraesis, een moeielijk volgend
braken; adj. dysemetes, dyseme-
tus, moeielyk brakend ot moeie-
lijk braking verwekkend.

Dysenteria, de persloop bnikloop;
d. epizootica, veter. darmbederf;
adj. dysentericus, —rus, wat op
de dysenterie betrekking heeft;
dysenteriodes. door loop ontstaan,
er aan lijdende, er mede overeen-
komende.

Dyserethesiae, ziekten met vermin-
derde prikkelbaarheid.

Dysgenesia, eene ziekelijke gesteld-
heid van het voorttelingsvermo-
gen of van de gcslachtsaeelen.

Dysgeusia, dysgeustia, een verkeerde
smaak.

Dysidria, een ziekelijk, moeielijk
intredend zweet.

Dydalia, moeielijkheid in het spre-
'ken.

Dyslochia, eene moeielijke, gebrek-
kige kraamzuivering.

Dyslysinum, een harsachtig lichaam
dat na de ontleding van biline

door zoutzuur,
^
in verbin ding-

met cholin- en felleinzuur over-
blijft.

Dysmenia, dysmenorrhoea, moeie-
lijke^ anomale menstruatie; dys-
menia intestinalis. de menstru-
aalkoliek, volgens Schonlein.

Dysmneda, de zwakheid van het
geheugen.

Dysmorphe, —p'/da, —plioma, —pho-
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sis, de niisvorming, wanstaltig-

heid; adj. dysmorphus.
Dysneuria.' een gebrekkige toestand

van de zintuigsverrichtingen,

eigenlijk van de zenuwen, Greiner.

Dysodia, —odmia, onaangename
reuk, stank; adj. dysodes,—odicus.

Dysodontiasis, het moeielijk tanden
krijgen.

Dysopsia (by somraigen dysopia),

een gebrek van het gezichtsver-

mogen; adj. dysoptos, moeielijk

zicntbaar, onduidelijk.

Dysorewia, eene aanhoudende ver-

mindering van den eetlust; adj.

dysorectus.
Dysosphrasiae, dysosphi'esiae, de

ziekten van het reukwerktuig.

Dyspathia, een zwaar lijden; een

zeer geringe aanleg tot ziek wor-
den; groot ongeduld bij ziekten:

adj. dyspathes, dyspathieus.

Dyspepsia, demo eielij ke verteerbaar-

heid ; bij de nienweren meestal

:

zwakheiu van het spijsverterings-

werktuig; adj. dyspepticus, moeie-
lijk verteerbaar of verteerd.

Dysphagia, moeielijkheid by het slik-

ken; adj. dysphagieus, daaraan

ly'dend, daartoe behoorend, ten

gevolge daarvan ontstaan.

DyspJionia, moeielijkheid by het

spreken, eene ruwe, onaangename
spraak; adj. dyspbonicus, —nus.

Dysphoria, eigenlijk de slechte afloop

van eene kuur of middel, gewoon-
lijk : de rusteloosheid en angst bij

ziekten, het zieh kwalijk bevin-

den (tegenstelling van euphoria).

Dysplasia (nosemata), ziekelijke

vormniengsels : vetzueht, been- en

kraakbeenvorming (abnormale),

tuberculosis, verweeking, enz.,

H. 8ehultz.

'

Dysplosea, slechte toestand van een
of van alle organische weefsels.

Dyspnoea, de rnoeielijkheid bij de
ademhaling, inzonderhcid ten ge-

volge van ziekten der adein-

halingswerktuigen (als onder-

scheiding van apnoea en ortho-

pnoea); adj. dyspnoicus.

Dysspermasia, —matismus, anomale

of moeielijke af- en uitscheiding

van het zaad (sperroa).

Dysspermia, dc ziekelijke toestand

van het zaad; = dysspermasia.

DystJielasia, moeielijkheid bij het

zogen ; ook het moeielijke zuigen.

Dystfiesia, een onaangename toe-

stand (eigenlijk ligging) des

lichaams, ten gevolge waarvan
men een onbehagelijk gevoel on-
dervindt; van daar ook: onte-

vredenheid met zieh zelf; adj.

dysthetus, ontevreden.

DysLhymia, mismoedigheid, zwaar-
moedigheid; adj. dysthymicus,

zwaarmoedig, tot zwaarmoedig-
heid overhellend._

Dystocia, het moeielijk baren, de

moeielijke verlossing; adj. dysto-

eicus, dystoeus.

Dystocologia, de leer betreffende de

"moeielijke verlossingen.

Dystonia, de ziekelijke spankracht,

afvvijking in de spankracht van
de spieren; dystoniae, ziekten van
de spankracht.

Dydvophia, slechte voeding, moeie-
lijkheid daarbij ; d. relativa, de re-

latieve d., ontstaande ten gevolge

van verwenning der spijsverte-

ringswerktuigen door te krach-

tige, te rykeiijke of te snel voe-

dende middelen, b. v. door het

overvoeden van kinderen met
eieren, sterke bouillon, beschuit,

enz. ; adj. dystrophics, de dystro-

phic betreffende, daaraan lijdende;

dystrophus, slecht gevoed.^
Dysuresid, dysuresis, moeielijkheid

bij de af- en uitscheiding der

urine; adj. dysureticus.

Dymria, de moeielijke, met pyn
gepaard g«aude pisloozing; som-
tijds: aandrang tot wateren; bij

sommigen ook : eene ziekelijke ge-

steldheid van de urine; adj. dys-
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Ebenum, ebeni lignum, ehbenhout,

(afkomstig van diospyros-soor-

ten).

Ebracteatus, bot. zonder sehutblaad-

jes, b. v. calyx ebraeteatus, een

kelk, aan welks basis geene schut-

hlaadjes voorkomen.
Ebrius, dronken; subst. ebrietas,

dronkensehap, roes, het dronken

zijn; ebriosus, iemancl die aan

den drank verslaafd is; subst.

ebriositas, de neiging tot dron-

kenschap.
Ebullitio, het opborrelen, koken;

uitslag van blaartjes; verb, ebul-

lio, ire.

Ebur, elpenbeen, ivoor, slagtaudcn

van den olifant; adj. eburneus,

eburnus, "wit of glanzcnd als

ivoor.

Ecblephara (plur.), kunstmatige
oogen uit nine stalen plaatjes,

met gekleurd dierlijk vlies over-

trokken, volgens J. Beck.
Ecbioma, het uitgeworpene, het door

abortus uitgestootone embryo of

foetus.

Ecbole, het uitwerpen, uitstooten,

vandaar ook de abortus; dc vol-

komene nitrekking van een lid;

adj. ecbolicus, ecbolius; remedia
e., abortus veroorzakende, afdrij-

vende, bij eenige nieuweren ook
de uitdrijving der vrucht bespoe-
digende middelen.

Ecbrasma, ecbrasmus, een spoedig
of plotseling ontstaand uitslag
zonder speeifiek karakter, b. v.

aan den mond.
Eccanthis, een vooruitstekend

vleeschgewas in den ooghoek.
Eecoiharsis, zuivering met uitschei-

ding van onreine stoffen; adj.

eccatharticus ; remedia e. = ca-

thartica, middelen welke door

diaphoresis werken.
Eecausis, het uitbranden, aansteken,

eene keftige genioedsbeweging,

vuur vatten.

Eccentricus, gewoonlijk excentrius,

uitmiddenpuntig, geen genieen-

schappeliik middenpunt hebben-

de; van net middenpunt naar de

peripheric loopend, b. v. motus;

ook = pcriphericus.

Eccentropiesis, eene exeentrische

drukking (van binnen naar bui-

ten).

Eccentrbtes, de exeentriciteit, de uit-

middenpuntigheid.
Eccepkalosis, het gernis, het weg-

jiemen van de hersenen.

Ecckelysis, het uithoesten, espec-

toratio.

Ecchoresis, het afwijken; de stoel-

gang.
Ecchylosis, het uittrekken, uitper-

seh, enz. van sappen; by som-
migen de uittrekking van het voe-

dingsvocht.

Ecchymoma, ecchymosis, de nitstor-

ting, uitvating vanbloedofbloed

bevattend serum in het celweef-

sel; adj. ecchymoticus.

Ecchysis, het liitgieten, eene zie-

kelijke uitstorting.

Ecdisis, het reinigen door middel

van een klisteer.

Eccope, het uitsnijden, uithouwen
b. v. een stuk van den schedel.

Eccroprosis, de ontlasting van drek-

stoffen; adj. eccoprotieus ; van-

daar remedia e., in strengere be-

teekenis middelen welke' den in-

houd van het darmkanaal slechts

verweeken, en claardoor de ont-

lasting er van bevorderen, zoo-

als de vette plantaardige olien.
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Eccrisiologia, de leer van de af- en
uitseheidingen ; adj. eccrisiono-
micus.

Eccrisioschesis, de ternghouding van
kritische uitseheidingen.

Eccrisis, de uitscheiding, inzonder-
heid van de zoogenoemde ziekte-
stoffen: adj. eccriticus, eccritus.
uitgescheiden, geledigd.

Eccyesis, eene buitenbaarmoederlijke
zwangerschap.

Eccyliosts, eene ontwikkelingsziekte.
Eccystis, het buitenliggen der blaas.
Ecaarm, het villcn, aftrekken der

huid; sterke ontvelling van de
huid.

Ecdfrra = cedarsis; adj. cedorius,
ontvellend, excorieerend. in de
Imid vretend, looiend.

Eccdermia, veter. de hardheid van
de Imid.

Echecoilus, kl even d_, plakkend; re-
media e., kleefmiddelen.

Echinida, een fainilic van stekel-
hiyidige zeedieren.

Ec/rinococcus, een blaasworm met een
hakenkrans van znigers, de kop-
looze blaasworm, het veelhoofd,
Rudolphi.

Echinodermus, een zoogenoemd ste-
kelzwijnmeiiseh ; echinoclermata.
de stekelhuidige dieren.

Ecldnophthalmia, eene ziekte (ontste-
king?) der oogieden met belang-
rjjke ruwheid van het bindvlies.

Echinorrhynchus, stekelsimitworm,
of acanthocephalus, doornhoofd,
Koelreuter; of acanthnrus. ste-

kelstaart. Aeharms : een seslaeht
van mgewandswormen.

Ec/dmts, de zeeegel ; entomol. de
doom, stekel ; de boekpens, derde
niaag der herkauwende dieren;
echini, hot. de stipe stekels aan
somnuge planten. b. v. rozen;
adj. echinatus, —'nodes, —nula-
tus, stekelig: bot. pollen echinu-
latum, stekehg stuifmeel.

Echoscopia, de geluidsproef, aus-
enltatio sonorum.

Echoscopium, —pus, een werktuig
ter beproeving van het geluid;
_de lioorbuis, stethoskoop.

Echthysierocyesis = eeeyesis.
Eclampsia, stuiptrekkingen, kloni-

sehe krampen met acuut verloop.
voorkomencle bij zuigelhigen eii

braamvrouwen, alsmede bij ba-
rende en somtijds ook bij zwan-
gere vrouwen; adj. eclampticus.

Eciampis, het opflikkeren, plotse-
Iing verlicht zijn: subjectieve
waameming van vlammen voor
de oogen; bij sommigen =
eclampsia.

Echctismus, het vasthonden aan de
eklektisehe geneeskunde: adj.
ecloetiens, b. v. medeeina e., eene
aanwijzing der geneeskunde die
men uit de leerstellingen van ver-
schillende scholen, volgens eene,
naar men meent doelmatige, keuzc

. heeft samengesteld.
Edecticum, eelegma = electuarium,

een likkepot, uitgelekt sap, linc-
tus.

Eclepis-itrepan um, eel epi siotrypa-
num, de afbladerings- of exfb-
liatietrepaan.

Eciimia = bulimia.
Eclipsis, het uitlaten. uitblijven, de
^onrpaeht; adj. eclipticus.

Eclysis, de opiosshig, het vermin-
cleren van de kraehten, de on-
macht; adj. ecliticus.

Ecnoea, de verstandeloosheid, waan-
zin: adj. ccnoieus.

Ecphlogiae, de pokken, mensche-
pokken.

Ecphlogiodes, het varioloids
Ecpklocjiois = ecphlogiodes.
Ecphlogiscon, de windpokken, vari-
_ cellen.

EcpMogosis = phlogosis.
Etphlydiasis. cfe menschepokken-

T

ziekte, J. Franz.
Ecphlysis, het opborrelen; spocdig
uitbrekend blaasjesachlig uitslag.

Ecphracticus, openend, ledigend, op-
lossend; remedia e., opiossende,
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openende, tegen zoogenoemde in-

farkten werkende middelen.

Ecphraxis, het ledig of vrij maken
van lastige dingen, het verdun-

jien van te dikke sappen.

Ecphronia, ecphrosj-ne, verstande-

loosheid, waanzin; adj. ecphron.

Ecphyma, ecplrysis, het uitwas, een

bnit; adj. ecphymatieus.

Ecphysema, het uit- of opgeblazene;

eene opgeblazene^ plaats.

Ecphysiema, het uit- of opgebla-

zene: de vorming van ecphysema.
Ecpiesma, een uit planten geperst

sap.

Ecpiesmus, bij sommigen = exo-
phthalmus.

EcpUroma, de opvulling, voltallig-

making; het Hanvullingsmiddel.
Ecpneumatosis, bet iiitluchten, rei-

nigen door blazen ; = ecpneusis.

Ecpneusis, ecpnoe, het uitadeoien:

adj. ecpnoicus.

Ecporeticus, —tins, nitvoerend.

E-ptoma, ecptosis, het nifcvallen;

een volkomene ontwrichtmg.
Ec.pyema, een veretterend deel, eene

aergelijke wond of zweer; eepye-
sis, de verettering.

Ecrhysis, het uitvlieten, nitdrop-
pelen.

Ecarcoma, vleeschwoekcring, wild
vleesch ; ecsarcosis, het uitgroeicn,
de oyervvoekering van het vleesch.

EcsLasis, verrukking, opgewonden-
heid, geestesverv'oering; adj. ec-
staticus.

Ecstomdsis, de uitmonding, openino-
naar bniten.

Ecstroplie, het buitenwaarts draaien,
gedraaid zijn of staan, b. v. van
tanden, oogieden, enz.

Ec'asia, ect&sis, de uitzetting, uit-
spanning, gespannenheid : adj. ec-
taticus, de uitzetHng betrefi'encl

:

ectatos, uitgezet.

Ectasiometrum, een werktuig terbe-
paling van de uitzetbaarheid.

Ectatoprotkyle, de expansieve grond-
materie, de algemeene expansieve

grondstof. als welke men tegen-
woordig de waterstof kent.

Edema, de uitzetting.

EctlielotropMwm, het vondelingsge-
stieht.

Ecihtimma, eene bescliadiqing der
huid ten gevolge van drukkiug;
een zoogenoemd blikgat (na het
rijden).

Ecthyma, een uitslag van pnistjes,

ettcrpuist, etterende haarworm,
Sehonlein; ecthyma febrile, bij

sommigen : de menschepokken

;

adj. ecthyniatiens, —todes.

Edome, —ia, het uitsnijden; bij

sommigen: castratio; adj. ecto-

micus.
Ectomias, de (of het) gesnedene, het

uitgesnedene.
Ectomus, een werktuig om iets nit

te snijden: _= ectomias.
Ectoparasiti, die parasieten welke op

de oppervlakte van dieren leven,

in tegenstelling der entoparasie-
ten, welke zich in do hoi ten des
lichaams of in het parenchym
van zekere lichaamsdeeien be-

vinden.
Ectopia, —am, de ziekelijk veran-

derde ligging van een deel ; ec-

topiae, bij sommigen: de ziekten
voortspruitende uit de veran derde
ligging van de deelen; adj. ec-

topicus, ectopius.

Ectopismus, het ontstaan eener zie-

kelijke verplaatsing van deelen.

Ectorganismus = ecioparasitus, een
woekerdier; ook wel eene woe-
kerplant, Grossi.

Ectozoon == ectoparasitus,_ een uit-

wendig levend woekerdier.
Ectrimma, eene door wrijving ont-

velde plaats, intertrigo.

Eclroma, eene te vroeg geborene
vrucht, abortus.

Ectrope, —ia, de wending buiteu-
waarts, eene verwijding' ontstaan
door zijdelingsche bochten der
wanden van eenig deel; adj. ec-
tropions.
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Ectropium. de buitenwaartsehe bui-
ging, inzonderheid der oogleden.

Ectrosis, eene miskraam; het af-
stooten van brandcrige of gene-
krotiseerde dcelen; adj. ectro-
ticus.

Ectylotica (remedia), niiddclen tecen
eelt, eksteroogen.' enz.

Eclypon, het afbeeldsel (in was,
gips, enz.).

Eclypograpkia, het drukken met ver-
hevene fignren, b. v. ten dienste
van blinden; verheven metaal-
snijwerk.

Eczema, de zoogenaamde hittepuist-
jes, een uitslag; eene bijzondere
soort van blaasachtig uitslag; adj.
eezematodes.

Eczematoses, huiduitslag in het al-
gemeen, Fuchs.

Edacitas, de vraatzueht; adj. edax;
verb, edo, ere, eten.

Edentata, tandeloozen, een orde van
zoogdieren die geen snijtanden
bezitten, en waartoe de mieren-
eter, de armadil, enz. behooren.

Edentaius, edentulus, tandeloos.
Educatio, cle opvoeding; verb, educo,

are.

Eductum, een uitseheidsel, iets dat
voorde ontledingvan een lichaam
daarin reeds als zoodanig bestaat

;

_verb. edtico, ere.
Edulcoralio, de verzoeting, ontzu-

ring, verb, eduleoro, are.
Eduks, eetbaar ; edulia, eetbare zelf-

standigheden.

Effectus, het uitwerksel, de wer-
king; verb, effieio, ere.

Effeminatio, de verweekelijking, ver-
wijfdheid; adj; effeminatus; verb,
effemino, are.

EJ-'ervescentia, het opbruisen ; de gis-

eJI
11

^'. ver^- efferveseo, ere.
Ejhcacitas, de werkzaainheid, na-
„#™r

' «"&»<*; adj. efficax.
Efjtgie.% het afbeeldsel, de beeldte-
^ms^verb. effingo, ere.

EJflatio, het uitade'men, uitblazen.
opnspen; verb, effio, are.

Effloratio, efflorescentia, het met
een witachtig poeder bedekt wor-
den, verweeren, uitbloeien ; verb.
effloreseo, ere.

Effluvium, het uitvloeiende: effluxio,
het uitvlietea ; verb, effluo, ere.

Effossio, de uitgraving; verb, effo-
dio, ere.

Effrenatio, de teugelloosheid; adj.
offrenatus, —nis, verb, eff'renb,

are.

Effulgescentia, het opblikseraen, op-
fhkkeren; verb, cfr'uigeo, ere, ef-
fulgesco, ere.

Effutio, de uitgieting, uitstortins

;

verb, effundo, ere.

Egestas, bekoeftigheid, arnioede: adj.
egenus. behoeftig; verb, egeo, ere.

Egestio == ecerisis, de afvoering,
outlasting

; verb, egcro, ere.
Ejaculatio, het uitwerpen, uitspui-

ten, uitsehieten; ejaeulator, b. v.
nrusculus, de spier' die bij de uit-
drij ving van het zaad medewcrkt

;

verb, ejacnlor, ari; aclj. ejacula-
torius.

Eidoplasta (hosemata), de idoplas-
ten of vcrvormingen, waartoe het
ophouden en de overmaat van
vornimg, beleedigingen, enz. be-
hooren, volgens 0. H. Sehultz.

Eidos, het uitzien, voorkomen (spe-
cies), de vorm; in samenstellin-
gen dnidt het dikwijls eene ge-
iijkheid met iets aan, b. v. thy-
reoeides, thyreoideus.

Ejectio, het mtstorten. uitseheiden

;

verb, ejieio, ere.

Elaeencepholium, —turn, eene rood-
aehtig gele olie in ''smensehen
hersenmassa, Conerbe.

Elaeodes, elaeoideus, olieachtig, olie-
bevattend, olh'faehtig.

Elaeoha, vetoplossingen of genees-
krachtige vette olien, bereid door
niengirig, oplossing, trekking,

^enz., Beral.
Elaeometrum. de oliemeter, tor be-
paling van het specifiek gewickfc
en an dere eigenschappen der olien

.

Elaeon = oleum.

ElaeopMnes, een olieachtig voor-

komen bezittend, b. v. urine.

Eheopt'inum, een met het ela'me

der vette olien overeenkomstig,

vloeibaar blijvend bestanddeel van

de aetherische olien, Berzelius.

Elaeoftaccharum. oliesuiker, aethe-

rische olien met suiker gewre-

ven.

Elaeidinum, een niengsel van ela-

idine- en margarinezuar glyce-

rine; acidum elaeidinicum, het

ela'idinezuur, bereid door behan-

deling van vette olien met sal-

petevigzuur.

Elaimtm, oleinnm, olievet, hoofd-

bestanddeel der bij gewone tem-

peratuur vloeibare vetten van het

dieven- en plantemijk ; acidum
elainicum of oleinicum, het olie-

zaur, olelinezuur, koint voor in

het vet van de meeste dieren,

alsmede in de plantenvetten, met
nitzondering van de opdroogcnde
olien.

Elaplda, de zoogenaamde berteziek-

te; veter. de stijfkramp bij het vee.

Elasthistos, veerkrachtig weefsel.

Elasti/plie :=: elasthistos.

Elasticitas, de veerkracht; adj.elas-

tieus; bot. stamina e., meeldra-
den welke zich bij aanraking uit-

strekken en met kraeht terug-

springen.
ElastocUne, een veerkrachtig bed ten

dienste van zieken.
Elater, de veerkracht, springkracht.
Elaterite, een verschcidenheid van
bitumen die zekere mate van
elastieiteit bezit. Als elateriet
aande lueht wordt blootgesteld,
verliest het ziju veerkraelitigheid
en wordt het hard en broos als
asphalt: het elateriet.

Elaterinum, eene harsachtige stof,

voorkomende in de springkom-
kommer, Momordica elat&rium.

Elaterometrum, een werktuig ter be-
paling van de veerkracht.

Elaylum, elaylium, het elayl, olie-

vbrmend gas (volgens sommigen
ook als acetyl waterstof te be-

schouwen), het gewichtigste be-

standdeel van het lichtgas, radi-

kaal in vele produkten van
aethylalkohol (C * H 4

).

Elecampe = inulinum.

Eiectricitas, de elektriciteit; adj.

electricus.

Electrogenium, het principe_ waar-
door elektrischc verschijnselen

ontstaan, gewoonlijk elektrieke

stof genoemd.
Electrolysis, dc ontleding vanlicha-

men,'b. v. zuren, door middel van

de elektriciteit.

Electrolyton, —turn, een door elek-

triciteit ontleedbaar lichaam.

Electromagnetismus, de in den nieu-

weren tijd waargenomene verbin-

ding van de elektrische en mag-
netische verschynselen; adj.elec-

tromagnetieus.
Electrometnim, een werktuig ter be-

paling van de elektriciteit van
eenig lichaam; electrometria, de

kunst om de elektrische krachten

te meten; adj. electrometricus.

Electromotor, een werktuig of toe-

stel waardoor elektriciteit wordt

opgewekt; adj. electromotorius

(electrocineticiis), elektriciteit op-

wekkend of in beweging bren-

gend.
Electropunctura, electrostixis^ de

elektrische acupunctuur, of het

steken met gee'lektriseerde of ge-

galvaniseerde naalden.

Electrophorum, —rus, de elektro-

phoor, uitgevonden door Wilke,

door Volta bekend gemaakt, een

toestel ter ontwikkeling van een
minderen graad van elektriciteit,

bestaande uit de basis (eene me-
talen plaat met hoogen rand),

den isoleerenden koek (in den
vorm gegoten hars), en het dek-

sel (een geleider met isoleerend

handvatsel).
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Electrum, liefc bavnsteen.
Electuarium, een likkepot.
Memmtum, het grondbestanddeel,

eene oorspronkelijke stof; adj. ele-
mentaris.

Elephantia, elephantiasis, eene soort
•van uitslag met knolaehtige de-
generate van de hnid en Let

^onderkuidsehe celweefsel.
Elephantopus, de olifantspoot, knol-

voet; = elephantiasis.
Eleutherogynia, de afdeeling der

planten met vrij staanden stem-
pel, A. Richard.

Elevatio, de verheffing; elevator of
elevatorium, een werktuig om
lets op te heffen, b. v. eene ne-
dergedrukte plaats van den sehe-

^
delwand; verb. elevo, are.

Elixatio, liet koken, braden; het
uitloogen (waarvoor de nieuwe-
ren zich meestal van het woord
elixivatio bedienen); adj. elixa-
tus, elixus, gekookfc, gebraden;
verb, elixo, are, braden (dikwjjls
elixivare), uitloogen.

Elixir, het elixir, meestal oplos-
singen van extraeten in gedis-
tilleerde aetherische wateren of
tincturen met velerlei toevoegse-
Ien; mengsels van sappen met
geestrijke vloeistoffen als lek-
kernij bij den maaltijd, Beral.

EUagieum acidum, ellagzunr, ont-
staat bij het beschimmelen van
een uittreksel van galnotcn (het
omgekeerde fransche woord: galle

— galnoot).
Ellipsis, het uitblijven, b. v. van
den pols; math, de ellips, een
langwerpig rond, een der ke-
gelsneden; adj. ellipticus, ellip-

tiseh, langwerpig rond; bot. fo-
lium e =' folium ovale.

EUiquatio, eliquatio, chem. het kla-
ren, verb, elliquo, are.

Ellychnion, ellyehnium, de pit, lam-
penpit; ellychnistus, nit eene pit
gemankt, daaruit getrokken.

Elongatio, de verlenging; verb, elon-
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go, are; bot. radicula elongata,
een lang worteltje.

Elutriatio, het doorzijgen, helder
inaken, klaren : verb, elutrio, are,
onder water fijn wrijven.

Elytratresia, het gesloten zijn van
de scheede.

Elytreurynter, de scheedespicgel.
Elytritis, ontsteking der scheede.
Elytroblennorrhoea, de witte vloed

bij de vrouw.
Elytrocele, de scheedebreuk.
Eiyiroedema, de waterzuchtige op-

zwelling van de wan den der
scheede.

Elytron, het omhulsel, bedeksel; de
scheede; elytra, entom. de vieu-
geldeksels, schilden der kevers;
adj. clytrodes, elytroides, schee-
deachtig, in de plaats van eene
scheede dienende; tunica e., de
seheedehuid van den bal.

Elytroncus, het scheedegezwel (hard
gezwel in de scheede).

Ehjtrophjma, eene weeks, oedema-
teuse. of dergebjke opzwelling
van de scheede.

Elytroplastica, —ce, de gedeeltelijke
vervanging van de scheede door
naburige deelen, Jobert.

Elyiropolypus, de seheedepolyp.
Elytroptosis, eene uitzakking van

de scheede.
Elytrorrhagia, eene bloedvloeiing

nit de scheede.
Elytrorrhoea, eene uitvloeiing van

slijm uit de scheede.
Emaciatio, de vermagering.
Emarginatio, het uitrand'en ; verb.

emargino, are; emargiaatus, bot.
mtgerand, b. v. stamen, folium.

Embolisis, het inbrengen, het in-
spuiten.

Embolum, —Ins, de kolf of stempel
eener spnit; e. cerebri = iniun-
dibulum c. ; adj. embolicus, ge-
schikt om in te sehniven; door
werktuigelijke indrukking ont-
staan.

Embrocatio, embroche, embrogma,

de overgieting, douche, het druip-

bad, inwrijven met geneesmid-
dolen.

Embryo, cmbryon, het ongeborene
dier ; het nog niet voor leven
vatbare dier; bot. de zaadkiem,
eene jocge plant in zeer satnen-
getrokkenen toestand; adj. embry-
onalis, embryonatus.

Embryoctonia, net dooden van eene
onrijpe vrucht; adj. embryocto-
nus; remedia e. = abortiva-

Embryologia, de leer van het em-
bryo, zijne voiding en ontwik-
keling; adj. embryologicus.

Embryophthora, het clooden van het
embryo; adj. embryophthoricus,
embryophthorus.

Embryospkacta, een werktuig om
het embryo te dooden.

EmbryotMasis, embryothlasmns, het
verbrokkelen van het embryo in

het lichaam van de moeder.
Embnjothlasta, een werktuig ter ver-
brokkeling van het embryo; adj.

embryothlastus.
Embryotocia, het baren van een

embryo, abortus; de inkokering
van een foetus in een ander (vrou-
welijk) foetus, Sehurig.

Ernbryotomia, de anatomie van het
embryo; de keizersnede, verbrok-
keling van het foetus.

EmbryotropJie, de vmchtstof, de zelf-

standigheid waaruit het embryo
gevormd wordt, K. P. Burdach.

Embryulcia, het uittrekken van een
embryo, ook wel van een levens-
vatbaar foetus uit het lichaam
der moeder; embryulcus, een
werktuig voor deze o'peratie, eene
verloskundige tang.

Ernergo, ere, opduiken; bot. folia
emersa, bladeren welke boven den
waterspiegel uitsteken.

Emesia, net braken; de neiginc tot
braken, vomituritie.

Emesis, het braken; adj. emeticus;
^emetica (remedia), braakmiddelen!

Emetinum, emesinum, het emetine

het_ werkzame principe van ver-
schillende soorten van braakwor-
tel, .Ipecacuanha, is geelachtig,
harsachtig, vormt niet kristallT-
seerbare,_ gomachtige zouten,
waarschijnlijk is het nog niet
volkomen zuiver bereid, Schloss-
berger.

Emetior, in, afleggen, doorloopen,
b. v. stadia.

Emetocatharsis, eene verbinding van
braken en purgeeren; adj. eme-
tocathartiens; remedia e., braken
en pui'geeren verwekkende mid-
delen.

Emetomo'iiia, te groote liefde voor
de braakkuur, bij geneesheeren
zoowel als bij zieken.

EmetophoUa, het tegengestelde van
emetomania.

Eminentia, eene verbevenheid, het
nitsteeksel ; e. quadri- of bige-

mina, de vierheuvelen in de her-

senen; e. teres, de ruitvormige
groeve in de medulla oblongata;
verb, emineo, ere; adj. eminens.

Emissarium, eene uitvoerende buis;

e. santorini, kleine verbindende
aderen welke uit de scheclelholte

door de foramina parietalia naar
de aderen tusschen de galea apo-
neurotica en de huid gaan; e.

durae matris, de voortzettingen
van het harde hersenvlies welke
de
ten, cnz. vergezellen.

Emissio, het ledigen, loozen, b. v.

van urine; verb, emjtto, fire.

EmmenagSgus, emmeniagogus, den
stondenvloed bevorderend.

Ernmeniopat/ria, eene ziekelijke men-
struatie.

Emmenius = menstruns.
Emollitio, verweeking; adj. emol-

liens, verweekend; verb, emollio,

ire.

Emolumentum, het nut, voordeel, een
buitenkansje.

Emoiio, eene hevige gemoedsbewe-
ging, ontroering, op cruising, out-

door den schedel gaande va-
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wriehting; verb, cmoveo, ere.

Empasma, het strooipoeder.
Emphasis,

^
de verschijning, eene

- voorstelling met veel uitdruk-
. Ming; adj. emphaticus, nadruk-
kelyk.

Emphracticus, dienstig om lets te
vullen of op te stoppen ; remedia
e., opvullende, stoppende midde-
len ; ook sehadelijke stoffen welke
de huidporien verstoppen.

Emphragma, stopmidclel, instopsel.
Emphragmus, emphraxis,het instop-

pen, opstoppen; verstopping, eene
ziekelijke ophooping van stoffen.

Emphysema, cen luehtgezwel, ver-

zameling van lucht in ket cel-

weefsel,_ in parenchymateuse or-

ganen, in de longcellen ; adj. em-
physematicus, emphysematodes.

Emjihytiatreusis, de instinktieve ge-
neeswijze volgens de opgave van
een gemagnefiseerde of somnaru-
bule, Teste, t

Emphytothermon, de aangeborene
warmte, levenswarmte.

Empiric, de ervaring; de onweten-
schappelijke handelwijze van
slecbt gevormde geneesheeren;
adj. empirieus, gewoonlijk in de
beteekenis van ruw, onweten-
sekappelijk; empirismus, bet over-
dreven gehecht zijn aan empirie.

Emplasticus, besmeerend, bepleiste-

rend en daardoor verstoppend;
remedia e., smeermiddelen.

Emplastrum, pleister ; massa em-
plastrica, eene pleisterraassa.

Empneumatosis, bet opvullen met
lueht ;= emphysema, tympanites,
meteorismus.

Empodhtm, entom. de acbterpoot,
pseudonyehia.

Emporetkiis, koopmansachtig: ehar-
ta e., koopmanspapier =: vloei-
papier.

Empresis, empresma, empresmus,
ontsteking, Mason-Good; inzon-
derbeid inwendige ontsteking.

Empresmoma?iia = pyroinania.

EMUNCTORIUU.

Emprosthocyrtoma, —tosis, de ver-
buiging van de ruggegraat of bet
borstbeen naar voren.

Emprosthotonia, —nus, stijfkramp
met voorwaartsbuiging van het
licbaam; adj. emprosthotonicus,

aan dergelijko kramp lrjdencle.

daartoe behoorende.
Empsyxis, afkoeling, verfrissching

door afkoelen.
Emptysis, bet inspuwen; bij Are-

taeus: het bloedspuwen.
Empyctko, (remedia) verdiebtende
middelen.

Empyema, uitstorting of ophooping
van etter in eene iicbaamsholte,

inzonderheid in de borstholte,

dus niet wezcnlijk onderscheiden.
van pyotborax.

Empyesis, de vorming van een em-
pyema; adj. empyeticus.

Empyocele, eene etterbreuk, de op-
hooping van etter in het scrotum.

Empyomphalus, eene etterbuil aan
den navel.

Empyreuma, het aangebrande, bran-
derige; adj. empyreumatieus, bran-
derig riekend, b. v. olea, odor,

sapor, enz.
Emulgens, uitmelkend; de stof, welke

in emulsien de niet oplosbare
stoffen in de vloeistof suspen-
deert; arteriae e., de nierslag-
aderen; verb, emulgeo, ere.

Emulsinum, een ferment in de
aniandelen, zuiver bereid vormt
het eene bruinaehtige, gomach-
tige stof.

Emulsio, plantemelk, en wel: e. vera,
alleen uit vette olieachtige zaden
met een menstruum bereid (van-
daar zaadmelk); e. spuria, door
toevoeging van een emulgens
(gummi arabictim, eidojer, enz.)

:

adj. emulsivus, zaadmelkaebtig.
Emunctorium, een afvoerend, reini-

gend, uitseheidend orgaan; iets

wat dienstig is tot snuiten, een
zakdoek; verb, emungo, ere, nit-

snuiten: emnnetio, het snuiten.
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Emundantia (remedia), zuiverende
middelen,

Emijdae, rivierschildpadden, familie.
Enaeorema, in de urine zwevende,

niet zinkende wolkjes.
Enaliosauria, een groep van fossiele

reptielen waartoe de ichthyosau-
rus, plesiosaurus en pliosaurus
behooren.

Eitcmtesis, de anastomose van twee
elkander van boven en beneden
ontmoetende slagaderen, b. v. de
arteria mammaria interna en epi-
gastrica, Begin.

Enanthema. inwendig nitslag, b. v.

aphthae in den mond en het spijs-

verteringskanaal.
Enantiopatlda, door sommigen ge-

bruikt voor allopatbia, volgens
het principe: eontraria contrariis
eurentur; adj. enantiopathes,
—thicus.

Enarthron, een vreemd lichaam in
een gewricht.

Enarth-osis, eene geleding waarbij
een gewrichtshoofd in eene diepe
^kom ligt; het kogelgewrieht.

Encant/ds, eene ziekte (opzwelling)
van de traanklier; bij de ouden
ook de traanklier zelve; vandaar
encanthitis, ontsteking van de
traanklier; adj. encanthicus, deze
betreffende.

Encathisma, eneanthismus, het in-
zetten, in iets zitten, een half bad.

Encaurna, het ingebrande: eene diepe
ongelrjke hoornvlieszweer.

Encausis, hot inbranden; cle appli-
cable van den brandcylinder zoo-
wel als diens werking; adj. en-
caustieus. J

Encephala, weekdieren met cluide-
Inken kop

; deze afdeeling bevat
de koppootigen, buikpootia-en en
vieugelpqotigen, en derbalve alle
eenkleppige sche'pdieren.

Encep/ialaemia, de bloedsaandran«
naar de hersenen. °

Encephalalgia, hersenlrjden, bevi^e
noofdpijn; adj. encephalalgicus

Encephalanalosis, het afaemen, te-

aring der hersenen, tabes cerebri.
Encephalelcosis, eene verzwering van

de hersenen; eene invvendio-e
hoofdzweer.

Encep/ialion, de ldeine hersenen.
Encephalitis, de hersenontsteking

;

adj. eneephaliticus.
Enceplmlocete, eene hersenbreuk.
Encepholod.es, —hides, —loideum, een

encephaloi'd, eene ziekelijke ge-
vormde, met de zelfstandigheid
der hersenen overeenkomstige,
kankerachtige massa op verschil-
lende plaatsen, b. v. tusschen de
bekleedselen van den bal ; volgens
sommigen, S. Cooper =: niedul-
lairsarcoma: de weeke kanker,
Baring; adj. encepha loideus.
met hersenen overeenkomstig.

Encephalodialysis, de oplossing van
de hersenen in eene brijachtige
massa; eene diepe verwonding
van de hersenen.

EncepMoedema, de hersenadem, cf.

Scip. Pinel.

Encephalolithiasis, de vorming van
steenaehtige concrernenten in de

_ hersenen.
Encephalolithus, een steen of steen-

aehtige massa in de hersenen.
Eiicephalologia,, de leer der herse-
nen ; adj. encephalologicus,—gus.

Encephaloma, hersenmergzwam.
EncepJialomabxia,—malacosis,—ma-

laxis, hersenverweeking ; adj. en-
cephalomalactieus.

Encephalomeningitis, eene hersen-
vliesontsteking.

Encephalon, —los, —lum, de herse-
nen; adj. eneephalicus.

Encephalonarcosis, de narkotiseerino'
der hersenen.

EncepMlopathia, eene hersenkwaal,
hersenlijden; adj. encephalopa-
thies.

Encephalophtharsia, bederf der her-
senen; adj. eheephalophtharti-
cns.

Encephalophyma, een hersengezwel

;

-
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eneephalophymata (plur.), ook
voor hersentuberkels.

EnKephalorrkackiomeningitis, de ont-
steking; van de kersen- en rugge-
rnergsvhezen.

Encephalorrhagia, eene hersenbloe-
ding; ook = apoplexia sangui-
nea; adj. encephalorrhagicus.

Encephalorrkois, volgens sornmigen
eene haemorrhoidaehtige aan-

doening van de hersenen (ver-

plaatsing van haemorrhoi'dach-

tige toestanden naar de lierse-

nen?).
Encephaloscopia, het onderzoek der

schedelholte ; ook= eranioscopia.

Encephalosis — cncephalonia ; ei-

genlijk de vorming van encepka-
loma.

Encepkalosismus. eene hersenschud-

ding.
Encephalospongia, de hersenzwam.

hersentuberkels.

Encephalot/dipsis, eene beleediging,

kwetsing van de liersenen; adj.

encephalothliptieus, —tus.

Encephalolomia, de bersensnede
; ge-

woonlijk ket wegnemen der her-

senen van het foetus bij een te

nauw bekken.
Encephalotrauma,, eene hersenwon-

de; adj. eneephalotraumaticus.
EncepJial-otubercula, hersentuberkels.

Encephalotum — eephalotum, eene

vetsoort in de hersenen, Couerbe.

Encephalotylomata= encephalophy-

mata.
Encephalotyplms, hcrsentyphus.

Encepkalozoa, dieren met hersenen

:

in de hersenen voorkornencle woe-
kerdieren.

Encharaxis. het searifieeeren ; adj.

eucharaeticus.
Encheiresis, de handgreep; het aan-

leggen van de hand, inzonderheid
bij heelkundige kunstbewerkin-
gen.

Encheiridion, enchiridium, een hand-
boek.

Enchondroma, een enchondroom,een

naar binnen ontwikkeld kraak-

beenuitwas; goedaardige_ been-

zwam van sphaerische, niet lob-

bige gedaante, dievooral dikwijls

in'de phalangen der vingersvoort-

kornt, J. Midler.

Enchorius, inheemseh, inlandseh;

morbus e. = m. indigenus, eene

ziekte die in eene bepaalde streek

voorkoint.

Enckyma, het opgietsel, infusum;

het vormsap clat mt het chyma
ontstaat en vervolgens de ver-

scbillende soorten van celweefsel

vormt, Hayne.
Enchymapozema, het infuso-decoct.

Enckymatismus, het opgieten, op-
droppelen.

Enchymosis, eene plotselinge ophoo-
ping van bloed in de Kaarvaten.

Enchysis, hot ingieten, opgieten, in-

fundeeren.
Enchyta, een werktuig om iets mede

in te gieten, eene spuit; remedia

c, inspuitings- of iiidroppelJngs-

roiddelen.

Enchytraeus, eene witte worm, be-

hoorende tot de ringwormen of

anhulata, inzonderheid in bioem-
potten voorkomende, Henle.

Endeisis, inslniting, inklemming.
Enclisis, eene buiging naar binnen,

de in buiging.

Enclysma. t=. clysma.
Encoleotis, de invaginatie,insluiting

in eene scheede.

Encope, eene insnijding, gesnedene
of gehouwene wond.

Encraniuni, encranis, de hersenen,
de kleine hersenen.

Encrasis, een mengsel, mistuur.
Encrinitus, een op een steel levend

zeedier dat tot de eehinodermata
behoort.en veel fossiel voorkomtin
het zoogenoemde encriuietenkalk.

Encyclopaedia, een system atiseh,

door alle vakken gaand onder-

wijs; de omvang_ cencr weten-
sehappelijke vorming; adj. ency-
elopaedieus.
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Encycha; encyclieus, kriiigvormig,

zich in eenen kring bewegend.
Encymoplasma, encymatoplasma ; de

voorstelling van de zwangere
uterus en van den bloedsomloop by
het foetus, op eene plaat die uit-

een kan genomen worden, B. W.
Tuson.

Encyocolica, de koliek van zwangere
vronwen.

En-cysis, de zwangerschap, geboorte.

Encystes, tumor, een zakgezwel.
Endeixis, de aanwijzing, indicatie.

Endemia, eene voiksziekte welke
zich tot bepaalde streken beperkt;
adj. endemieus, —mius, —mus.

Endemiologia; —onosologia, de leer

der volksziekten ; adj. endemio-
logicus, —onosologicus.

Eiidepidermis, het inwendige opper-
huidje of epithelium.

Endermatica, (medecina of metho-
dus), de aanwending van genees-
middelen op de door blaartrek-
kende pleisters ontvelde uitwen-
dige. huid; adj. enderrnaticus.

—micus.
.Endermismus, —mosis, de aanwen-

ding van gcneesmiddelcn volgens
de endermatisehe methode.

Endocarditis, de ontsteking van het
endocardium.

Endocardium, het vlies dat de bin-
nenvlakte der holten van het hart
bekleedt en den toestel der klap-
vliezen overtrekt;

Endocarpium, bot. het inwendige
omkleedsel, de binnenlaag van
ket vruchtbekleedsel. periearpium.

J^ndoc/iomim, de inwendige. tegen
bet ammon liggende helit van den
dojerzak.

Endodontitis, ontsteking van het
de tandholte omkleedende vlies
Tott.

End-ogenes, —mis, in iets geboren
van buiten naar binnen zich vor-
mend;_plantae endogenae, plan-
ten bij welke van nit het mid-
denpunt nieuwe deelen dc ouden

van binnen naar buiten dringen

;

subst. endogenesis.
Endometrorrkagia, eene uitstorting
van bloed in de holte van de
baarmoeder.

Endopleura, bot. het inwendi°"e
zaadvlies.

Endorrhizae (plantae), plantenwel-
ker radicula uit net inwendige
een of meer wortelvezelen drijft.

Endosis, het afnemen, verminderen,
reniissio morbi.

E-ndosmosis en exosmosis, endos-
mose en esosmose, het naar bin-
nen en naar buiten dringen ; het
vooral aan organische vliezen

waargenomene dubbele verschijn-

sel dat verschillende, aan beide
vlakten van zoodanige vliezen

verdeelde vloeistoffen deze van
' beide zijden gel^ktijdig, maar
meer ofminder gelijkmatig, door-
dringen, Dutrocliet.

Endospermium. Richard, bot. = pe-
rispermium, Jussieu. en =; albu-
men, Gartner, het eiwitachtige
liehaam.

Endosteum, het mergvlies in de
bcenderen.

Endostoma, een in het inwendige
van een been ontstaan ziekelijk

beenweefsel.
Endostomia, bot. de openingen aan

het inwendige vlies van het ovu-
lum der planten.

Endostosis = endostoma: de vor-
ming van een endostoma.

Endypocausis, de nog hypotheti-
scne zelfverbranding.

Eneanthema, enianthema, Eisen-
mann — enanthema.

Eneckema, oorsuizing; enechesis, het
ontstaan van deze aandoening.

Enema, het klisteer.

Energia, de werkzaamheid, werk-
dadigheid, nadruk, klem: adj.
energicus, werkzaam, krachtig.

Energophrenoses, wakend droomende
handelingen, droomgezichten met
lust tot handelen. handelen naar
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ecne zieke vcrbeelding; willens
^en wetens dwalem, C. H. Schultz.

Enenatio, het uitsnijden Tan pe-
zen, de ontzenuwmg, uitputting,
krachteloosheid.

Emms, enervus, zwak, ontzenuwd

;

enervius, bot. b. v. folium e., een
blad zonder nerven.

EngastrimytMsmus, bet buikspreken;
engastrimythus, een buikspreker.

EngompJwsis, de spijkersgewijze in-
voegmg, bevestiging door spij-

kers, enz.
Engonius, de bulging van. den arm,

eene figuur die op de knie rust:
adj. engonius, hoekig.

Engonus, aangeboren, in iets voort-
gebraeht of ontstaan.

Enixus, zieh inoeite gegeven heb-
bende, ingespannen met iets ; adv.
enixe, met ijver, met inspanning,
b. t. enixe precari, aanhoudend
smeeken; verb, enltor, eniti, zich
moeite geven, naar iets streven,
doorvvorstelen, vandaar ook ba-
ren.

Enizesis, het inzetten, inzitten, van-
daar ook een zitbad.

Enneamenus, na verloop van neo-en
maanden, negenmaandelijksc£

Enneandria, de k]asse der'planten
met negen nieeldraden, negen-
helmigen, Linnaeus.

Enneurosis, de innervatie, inwerking
van de zenuwwerkzaamheid op
de organische dcelen.

Enodis, bot. zonder knoopen, b. v.

eaulis.

Enormon, Hippokratische uitdruk-
king ter aanwijzing van de in-
wendige levenswerkdadigbeid,
betgeen later B. van Helmont
onder »Archaeus", Stahl onder
»Anima" verstond.

Enosmosis = endosinosis.
Enostosis, eene beenwoekering naar

binnen, v. d. Haar.
Enpiesma, empiesnaa, de mechani-

sche indruk; eene ingedrukte
plaats.

Enrhythmus, regelmatig, eveumatig,
geregeld.

Ensis, het zwaard; adj. eusiformis;
bot. folium ensiforme, een zwaard-
vormig blad.

Enstropke, hetbinnenwaarts draaien

,

b. v. van de oogleden, de sehaam-
lippen, enz.

Entancyloblepharon, ancyloblepha-
ron internum of totale, de ge-
heele vergroeiing der oogleden
met de voorste vlakte van den
oogappel.

Entarthrochondri, de tusschenge-
wrichtskraakbeenderen.

Entarthroticus, zich binnen of tus-
schen gevcrichten bevindend.

Entasia, —ds, inspanning, ijver,

welving of spanning naar bin-
nen, b. v. musculorum.

Enteradm, eene darmklier.
Enteraemia, de overvulling der bloed-

vaten van het darmkanaal.
Enteraerectasia, —tasis, de opzetting
van de darmen door lueht, fla-
tulentia.

Enteragra, zoogenoemde darmjicht.
Enteralgia, de darmpijn; = colica;

adj. enteralgieus.

Enterangemphraxis, —giemphraxis,
opstopping der darmvaten.

Enterecliema, de darmtoon waar-
neembaar met behulp van den
stetkoskoop, vooral door percus-
sie, welke zich naar de meer op-
pervlakkige of diepe lagen, zoo-
wel als naar den verschillenden
inhoud van de darmen niet sre-

lijk blijft.
s

Enterectasia,, de uitzetting van de
darmen.

Entereko&is, eene verzwerino-, ver-
cttering van de darmen.

Enterelesia, enterelosis, eene ver-
wikkeling van de darmen, Alibert.

Enterembole, de inkokering, inva-
_ginatie van de darmen.
Jynteremphraxis, de verstopping, ver-
harding van de darmen door op-
hooping van drekstoffen.
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Enterepiploceh, enteroepiplocele,

eene darmnetbreuk.
Enterepiplomphalocele,—phalus, eene

netdarmnavelbreuk.
Enteritis, de darmontsteking : adj.

enteriticus.

Enterocatarrlm s, darmcatarrhus

.

Enterocele, eene darnibreuk ; ente-

roceleta, —tes, iemand die aan
darmbreuk lijdt.

Enterocestrion, —stris, een kleine

darmboor tot het uitlaten van
lueht uit beklemde gedeelten der
darmen.

Enterochisis, de sluiting van den
darm.

Enterocystocele, eene darm- en blaas-
breuk.

Enterocystoscheocele, —schocele, eene
darm- en blaasbreuk in den
balzak.

Ehiterodarsis, de darmontvelling.
Enterodialysis, de scheiding van de
darmen door eene wonde.

Entervdomycodoritis, de ontsteking
van het slijmvlies van het darm-
kanaal, Ritgen.

Enterodoildenia, enterodothienosis
— dothienenteritis.

Enterodynia — enteralgia.
Enterogastrocele, eene darm- en
maagbreuk, darmbuikbreuk.

Enterolithiasis, de vorming van
steenachtige concreinenten in het
darmkanaal ; enterolithus, een
darmsteen.

Enteromalacia, —lacosis, —laxis, de
darmverweeking; adj. enteroma-
lactieus.

Enteromantis, de buikspreker.
Enteromelanorrhoea = melaena, de

ontlasting van zwarte bloedcrise
massas uit het darmkanaal.

Enteromenw, de verplaatsin<v der
menstruatie naar het darmkanaal.

Enteromerocele, de darmdijbreuk.
Enteromesenterica ofenteromeseraiea

febris,
_
darmscheilkoorts, weiniff

verschillende van dothienenteritis
en typhus abdominalis, Petit.

Enteromphahcs, —locele, eene navel-
darmbreuk.

Enteromycoderma, —codora, het
darmslijmvlies ; enteromycoder-
mitis, —codoritis, ontsteking van
het slijmvlies der darmen.

Enteromyiasis, eene ziekte der dar-
men, ontstaan door maskers van
bremsen, zooals bij paaxden. en
runderen dikwijls wordt vvaar-

genomen.
I Enteron, de darm, het ingewand;

adj. entericus.

Enteroncus, een ingewandsgezwel.
Enteromuria, enteronervia, Piorry,

de zenuwachtige toestand van het
darmkanaal.

Enteroparisagoge, de ineenschuiving,
intussusceptie_ van de darmen;
adj. enteroparisacticus.

Enteropathia, het darmlijden, eene
darmkwaal. : adj. enteropathicus.

Enterophlogia, —gosis ^ enteritis.

|
EnteropMliisis, de darmtering; adj.

enterophthisieus.

Enteropneumatosis, de ontwikkeling
van lueht in de darmen.

Enterop'onus, darmpijn, b. v. bij

koliek.

[
Enteropyra, de ontstekingachtige

toestand van de darmen, en dien
ten gevolge ontstane koorts,
Eisenmann; ook = febris gas-
trica.

Enteropyria, koorfcs ten gevolge van
ontsteking der darmen, Alibert;
= febris meseraica, Bag^livi.

Enterorrhagia, de darmbloecling;adj.

enterorrhagieus.
Eaterorrkavhe, —pldtt, de bontwer-

kersnaad; de darmnaad van Lam-
bert.

Enterorrhoea, een slijmvloed uit de
darmen; ook = melaena; adj.
enterorrhoicus.

Enterorrhois, het uitsijpelen en de
ophooping van bloed in het darm-
kanaal.

Enterosarcocele, eene darmvleesch-
breuk, de verbinclino- van eene
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darmbreuk met eerie zoogenoemde
vleeschbrenk.

Enteroscheocde, enteroschoeele, eene
darnibalzakbreuk.

Enterospasmus, de darmkramp.
Entewsphigma, eene darmbeklem-

ming; enterosphinxis, bet ont-
staan daarvan.

Enterospongiomata, darmtuberkels.
Enterostenosis, de darinvemauwing:

adj. enterostenoticus.
Enterotomia, de darmsnede.
Enterotomus, een werktuig tot bet

insnijdcn der darmert.
Entorotoudca, nosemata, de darm-

vergiftigingen, H. Sehultz.
Enterotubercida ~ enterosponcio-

roata.

Enterotyphus, de darm- of onder-
lijfstyphus.

Enterozoon, een darmdicr, inge-
wandsdier.

Enterydrocele, eene darin- en water-
breuk.

EnteryperpatMa, een zeer hevig
darinlijden.

Enterypopatkia, een darmlijden van
minder bevigen graad.

Enthelminthes, entbelmintha, de in-
gewandswormen.

Entheomania, de godsdienstige.
dweepcnde waanzin, de krank-
zinnige geloofswoede,

Entldasis, cte indrnk; e. cranii, de
indrukking van den schedel.

Ent/msiasmus, de geestverrukking,
geestdrift, geestvervoering ; adj.

enthusiasticus.

Entocele, eene inwendige breuk, bet
inzinken van een inwendig ge-
legen deel in een ander.

Entocranius, intracranarius, binnen
de scbedelholte voorkomend of
zich vormend.

Entogonyancon, de binnenwaartsche
bulging van de knie.

mtomoffle, een insektenvcrstee-
nmg, een entomoliet.

Entomologia, de inscktenkunde;
entomologus, een entomoloog,

iemand die zieb met de studio
der insekten bezig koudt; adj,

entoniologieus.
Entomopkagus, insektenetend, ge-

lijkbeteekenend als insectivo-
rus.

Entomostraca, de schaaldier-insek-
ten, insecta Crustacea; een on-
derklasse van kreeftachtige of
scbaaldieren.

Entonion, het insekt; adj. entomo-
logicus.

Entomotomia, de ontleding van de
insekten.

Entonia, de spanning; bet bouden
in eene bepaalde spanning; adj.
entonieus.

Entoparasiti, woekerdieren welke
zich in de bolten of in het pa-
renchym van de ingewanden der
dieren waarin zij leven, ophon-
den, bet tegengestelde van ec-
toparasiti.

EntopktJialmia, de inwendige oog-
ontsteking.

Eiitop7ithalr/i.orrhagia, eene inwen-
dige oogbloeding.

Entophyllomrpus, de vrucht in het
blad hebbend; entophvllocarpi,
(musci), loofmossen bij "welke de
van eene scheede voorziene vrucht
in het blad bevestigd is.

Entopkyton, een in andere planten
of in dieren ontstaan gewas ; en-
tophyta^ (plur.), vegetabilia welke
in dierlrjke organismen ontstaan
zijn, Heusinger en Kuhn.

Entophyteusis, entophytogenesis, en-
tophytosis, de vorming van in-
gewandsplanten.

Entophytus,m iets anders gevormd
of gegroeid.

Entopsis, het in iets zien.
Entoptica, ~r,e, de leer welke zich

bezig boudt met de inwendig in
het menschelijk oog gelegene
lichamen; adj. entopticus.

Entorganismus, een inwendig woe-
kerorganismus, b. v. ingevvands-
wormen, Grossi.
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entozoogenesis

;

adj.

Entosteomyces, de inwendige been-

zwam.
EntostAia, entosthidia, entostethidia,

de ingewanden.
Entotorrhoea,het naarbinnengaande

loopen der ooren, de uit bet in-

wendig gedeelte van het gehoor-
orgaah voortkomende uitvloeiing.

Entoxicismus, entoxismus, de ver-

giftiging.

Entozoogenesis, de vorming van in-

gewandsdieren, Ritgen; adj. en-

tozoogeneticus.

Entozoosis

entozooticus.

Entozoon, een ingewandsdier, een
ingewandsworin.

Entrichon, een pruik, baartoer.

Entrickosis, de vorming van entri-
choma; — trichiasis.

Entrochi, entrochieten, noemt men
de stengelleden van encrinieten

in sommige kalkgesteenten voor-
komend.

Entrockoma, de haarrand van de
oogleden; = trichiasis.

Entrope, entropia, het omkeeren,
naar binnen keeren.

Entropium, het naar binnen gekeerd
zijn van de oogleden.

Entyposis, de gewrichtsvlakte aau
bet schoudcrblad voor het hoofd
van het opperarmbeen.

Enula (plur.), de binnenzijde van
het tandvleesch. •

Eiiulis, enulismus, het gekruisd zijn,
b. v. van de haren.

Enuresis, bet onvermogen om de
urine op te bouden, de onwille-
keurige urin el oozing.

Enydros, zich in het 'water bevin-
dend of daarin levend ; water be-
vattend.

Enystron, de vierde maag van de
berkauwende dieren, abomasus.

Enzoon = entozoon.
Ensootia, eene veeziekte met en-

demie overeenkomende; adj. en-
zooticus.

Eoceen, naarn door Lyell aan de

onderste tertiaire lagen gegeven.

Eodinum, het eodiue, eene roode
kleurstof in de besvruchtcn van
de aspcrgie, Asparagus.

Epacmasticus = acmasticus.
Epacrne, het toenemen eener ziekte.

Epagogiitis, epagogitis, ontsteking
van de voorhuid.

Epagogium. de voorhuid; volgens
sommigen = phimosis.

Epanastema, een uitsteeksel, een
vleeschheuveltje.

Epanesis, het verminderen, afne-

men, b. v. van eene koorts.

Epaneius, pyretos, de reniitteerende

koorts.

Epanorthosis, het weder in de na-
tuurlrjke plaats brcngen, b. v. van
een lid: epanorthotica (remedia),

verbeterende middelen.
Epanthema, epanthisma, het op-

bloeien; ook = exanthema.
Epaphaeresis, bet herhaalde weg-
nemen, herhaald aderlaten.

Eparma, het gezwel.

Ependyma, het overtreksel, bekleed-
sel, b. v. van de hersenholten.

Epheba, een buwbaar wordend
meisje; ephebus, een jongeling.

Ephebeum, het behaarde gedeelte
boven de schaamdeelen.

Ephebia, de ontwikkelingsperiode,

de pnberteit.

EpJields, een korst van zwereu.ook
door hoesten uitgeworpen gestold

bloed.

Ephelidophacosis, de linskleurige

zonnevlekken, zomersprocten.

Ephelis, de zomersproet ; ephelodes,

zomersproetachtig.
Ephelos, ephelus, met zomersproeten

behebt.
Ephelotas, ephelotes. de witte vlek

op het oog, albugo oculi.

Ephemera (febris), eene koorts van
een dag; het haft, oeveraas.

Ephemerides, het dagboek, journaal

;

astronomische jaarboeken.
Ephemerinus,

_ ephemeras, dage-
lijksch, quotidianus; eendaagsch.
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Ephemeropyra = ephemera.
Ephialtes, de nachtmerrie, een ver-

stikkend gevoel van drukking
in den slaap.

Ephidrosis, net chronische zweeten

:

^een sleeht, onkritiseh zweet.
Epkippium, de zoogenoemde turk-

sche zadel van het wiggebeen.
Ephodus, de weg, ingang, inleiding;

bij de oude physiotogen : eene
afvoerende buis voor onreinheden.

Ephypogeocarpus = amphicarpus.
zoowel boven als onder de aarde
vruchten voortbrengend.

Epiala. epialos, boosaardige koorts
met hevise koude. maar geringe
hitte. -

°

Epiama, een verzaektingsniiddel, het
geneesmiddel.

Epibole =. ephialtes.
Epiboscis, de zuiger, de roltong van

de vlinders, bijen, enz.
Epicantkis, eene ziekte der binnenste

ooghoeken, ontstaande ten ge-
volge van te groote slapheid der
aangezicktshuid aan de beidezij-
den van den neuswortel, waar-
door zich in de beide binnenste
ooghoeken huidplooien vormen,
welke het behoorlijk zien belem-
meren en aanleiding geven tot
scheelzien, v. Amnion.

Epicanthus, eene eigenaardige ver-
nauwing van de ooglidspleet in
den binnensten ooghoek, door eene
deze_ laatste overdekkende ver-
binding van huid; epicanthis?.

Epicarpidium, een klein epicarpinm,
vrachtdeksel?.

Epicarpi,us,_ aan, om ofop den hand-
wortel zittend; bot. boven den
vruchtzak zittend, b. v. flos.

Epicauma, een oppervlakkig brand-
middcl, eene oppervlakkige ver-
branding of brandblaar. brande-
nge ontsteking van deoogleden,
blepharitis gangraenosa.

Epicausis, het branden van de uit-
wendige dcelen, adustio.

Epkltilus, galaehtig opvliegend, drif-

tig, gal vormend of vermeerde-
rend.

Epickordis = mesenterium.
Epichorion = epidermis; = epide-
mia; de membrana deciduaHun-
teri, Ohaussier.

Epichorius = epidemius.
Epichrosis, eene lichte kleur; eon

gekleurd huiduitslag.

Epicolicus, zich over, op of aan het
colon bevindend, b. v. regio epi-
coliea.

Epicondylus, een uitsteeksel aan het
benedeneinde van het opperarm-
been, Ohaussier.

Epicophosis, doofheid als gevolg van
eene ziekte.

Epicranis, —nium, de hnid, het be-
kleedsel van den schedel ; de pces-
kap van den schedel; adj. epi-
oranins, op den schedel liggend.

Epicrisis, de wetensehappelijke bc-
oordeeling van een ziektegeval,

• ten opziehte van zijn ontstaan.
ontwikkeling, verloop en afloop;
het slot van eene ziektegeschie-
denis.

Epicrmis, het slaan van het lichaam
met roeden, als geneesmiddel, de
geeselkuur, Balfour.

Epictenium, de vlasbaard, de eerste
haartjes welke zich bij het begin
yah de puberteit op den mons
^Veneris vertoonen.

Epictetus, verworven, acquisitus, b. v.
morbus e., eene niet overgeerfde
ziekte; subst. epictesis, het ver-
werven; epictema, het verwor-
vene.

Epicyema, eene vrueht welke zich
vormt nevens eene andere, vroe-
^ger ontvangene; eene mola.

Epicyesis, de overbevruchting, su-
perfoetatio.

Epicylis, epicylium, het bovenste
ooglid.

Epidemia, epidemion,eene epidemie,
eene volksziekte, welke zich niet
aan bepaalde streken bindt, maar
verder voorttrekt nadat zij in eene
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streek geheerscht heeft; adj. epi-

demicus, epidemius.

Epidemiologia, de leer van de epi-

demische ziekten, die van de smet-

stoflen in het algemecn: adj.

epidemiologicus, b. v. tabulae e..

epidemiologische tafels._

Epidendron, —drum, een diandrisch

gynandrisch geslacht vanwoeker-
planten waarvan de meestc soor-

ten op boomen voorkomen, b. v.

de vanille, Epidendron vanilla;

adj. epidendrius, op boomen voor-

komend.
Epidermidolysis, het loslaten van

de opperhuid, ten gevolge van
ziekten, verbrandingen, enz..

Epidermidonusi, de ziekten van de
opperhuid.

Epidermis, epidermium, de opper-
huid, cuticula.

Epidesis, het verbinden van eene
wond : het onderbinden van een
vat.

Epidesma, epidesmis, het op- of
aangebondene, een aanhangsel;
eene amulet; = epidesmus.

Epidesmoeharta, het verbandpapier,
Ducommun.

Epidesmum, epidesmus, een bindsel
terbevestiging van eenverband;= epidesis en epidesma.

Epididymis, —mus, de bijbal.

Epididymitis, de ontsteking van den
bijbal.

Epidosis, de toegift:het onverwachte
toenemen van eene ziekte; de
opzwelling van den penis, van
de borsttepels, enz.

Epidote, een groenachtig mineraal
dat in graniet en dioriet voor-
komt, het epidoot.

Epidrome.—mia, de aanloop: blocds-
aandrang naar eenig deel.

Epigaeus, epigeus, op de aarde voor-
komend ; bot. cotyleclones e.. zaad-
lobben welke zich boven de aarde
vertoonen.

Epigastralgia, eene pijn in de regio
epigastrica.

Epigastrium of regio epigastria,

—ica, de bovenbuikstreek, tus-

schen den hartkuil en den navel:
adj. epigastricus, epigastrius.

Epigenhna, pathol. een later bijko-
mend ziekteverschn'nsel.

Epigenesis, de latere vorming; de
als bestendig voortdurencf ge-
dachte nieuwe vorming uit la-

gere, minder ontwikkelde, zoo-

genoemde anorganische massa;
de vorming van een epigenema.

Epigwnema, pathol. eene bijko-

mende of later volgende ziekte,

morbus secundarius.

Epigenomenon, of epiginomenon.
pnacnomenon, een niet oorspron-
kelh'k voorhanden en noodzake-
lijk, maar eerst later tusschen-
poozend ziekteverschijnsel.

Epiglossis, epiglottis, het strotklcpje,

keeldeksel; adj. epiglotticus, net
strotklepje betrefi'ende.

1

Epiglottitis, de ontsteking van het
strotklepje.

Epignathus, een onvolkomen foetus

dat met de bloedvaten wortelt
in het verhemelte van een ander.

Epigonatis, epigonus, epigUnis, de
knieschijf.

Epig'One, net foetus in het alge-

meen; bij de nieuwere physiolo-

gen: overbevruchting, superfoe-

tatio.

Epigynis, een spier der knie; =
epigonatis.

Epigynus, bot. zich op het vrou-

welijk deel bevindend ; corolla e.,

eene met den kelk en den vrucht-

zakvan onderen vergroeide bloem-
kroon ; stamina epigyna, van het
ovarium ontspringende meeldra-
den.

Ejrilaryngeus, zich boven den larynx
bevindend.

Epilepsia, de vallende ziekte; adj.
epileptieus, epilcptus.

Epilogismus, het uit bekende om-
standigheden besluiten tot nog
onbekenden; de methode der em-
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pirici, om uit bekende punten
(b. v. anainnestische) nog onbe-
kende oorzakelijken af te leiden.

Epimenia ~ emmenia; adj. epime-
nios, epimenos.

Epimenopihacosis = ekronicophaeo-
sis, de blijvende linzenvlekziekte.
lentigo perstans.

Bpinolion, bet sehouderblad; epi-
noticus, op den rug liggend, aan
den rug bevestigd.

Epinyctis, de nachtpokken, ontste-
kingachtige puistjes welke uit-
breken of last veroorzaken ge-
durende den nacht.

Epinyctompomphokpc, nachtelijke
brandblaasjes.

Epiparoxysmus, een aanval welke
spoedig na de voorafgegane volgt;
bij koortsen een te vroeg intre-
dend paroxysraus.

Epipastum, het strooipocder, een
strooimicldel

; epipastus, opge-
strooid.

Epipechys, zich boven den ellebooo-
bevindend.

Epipetalus, op bet bloemblad voor-
komend; stamina e., meeldraden
welke met de eenbladige bloem-
kroon vergroeid zijn en daaruit
sekijnen te ontspringen.

Epiphaenomena, symptomata, later
bjjkomende ziekteverschijnselen,

epigenomena.
Epiphanes, ziehtbaar, duidelijk, in

bet oogvallend; subst. epip'hania,

bet versehijnsel, bet duidelijk
worden.

Epiphlebus. met bloedvaten (venae)
__vooraen.
Epipklogisma, eene oppervlakkige

ontsteking, inzonderheid van de
huid; adj. epiphlogodes, liebt ont-
Stoken, rood, snbinflammatus.

Epip/dot/os!s,de hoogere graad yan
de ontsteking waarbij reeds nieu-
we vormsels of pseudoplasmata
ontstaan, Lobstein.

Epiphora, de tranenvloed, eene hoog-
zwangere.

Epiphorus, nadragend. geneigd tot
dragen, tot bet voortbrengen van
vruchten.

Epiphragma, een deksel, prop, sebot,

een overdwars vlies dat bet doosje
bij eenige mossen sluit.

Epiphytlospermae, planten welker
bloemen zicb op de bladeren be-
vinden.

Epipihytlus, op bet blad voorko-
mend; peduneulus e. of foliaris,

de bloemsteel die uit bet blad
sckijnt voort te komen.

Epiphysis, ket aanzctsel. uitgroei-
sel; anat. zijn epiphyses, vcrhe-
venbeden welke slechts door bet
beenvlies en door kraakbeen aan
de beenderen bevestigd zijn, en
zich door koken daarvan laten
afsebeiden.

Epiphyton, eene woekerplant; eene
op ctierlijke liehamen groeiende
plant.

Ejnpkisma ~ cataplasma; ook =
linimentum.

Epiplerosis, overvulling, inzonder-
heid van vaten met vloeistof.

Epipl'dce, vervlecbting ; epiploce in-
testinorum, darmverwikkeling.

Epiplocele, de netbreuk.
EpiplocysloscheoceU. — schocele, de

netblaasbalzakbreuk.
Epiploemphraxis, epiplemphraxis,de

overvulling en verstopping van
bet net.

Epifiloenterofsclieocele, —schocele, eene
netdarmbalzakbreuk.

Epiploitis
K
de ontsteking van het

net; adj. epiploiticus.

Epiplomphalon, —lus, eene netna-
velbreuk.

Epiploon, epiploum, het darmnet,
omentum; adj. epiploieus.

Epipolusis, bij 'nieuweren = ple-

thora.
Epipolasmus, het drijven op de op-

pervlakte, op de spijzen in de
_niaag, b. v. van bet vet.

Epipoma, het deksel, operculum;
brj de Ouden een werktuig voor

de herstelling van het schouder-

gewricht,
Epiporoma, eene opperviakkige ver-

harding, eelt; bovenmatig ge-

vonnd callus na beenbreuken.

Epiiporosis, hot proces der vorming
van epiporoma.

_

Epiprosopium, epifroutale (veme-

dinm), een voorhoofdsmiddel,

voorhoofdspleister.

Epiptyxis, het opleggen van een

deksel, het sluiten van eene ope-

ning.
Epirrkansis, bet besprenkelen, in-

vochten.
Episarcidium, iets dat zich over

het vleesch bevindt. wat tusscben

het spiervleesch en de algemeene

huidbeklceclselen gclegen is; =
anasarca.

.Epwc/iesis,hetterughouderi van eene

se- of excretie; adj. episcbeticus.

Episckion, —um, bet schaambeen.
Episcopates valvulae (cordis) = val-

vulae mitrales.

Episemasia, het voorteeken, b. v. van
een en aanval van koorts.

Episiocele, de schaamlippenbreuk.
Episioederna, eeneoedem ateuse zwel-

ling van de schaamlippen.

EpisioUis, de ontsteking van de

schaamlippen, ook van de vrou-

welijkc schaamdeelen inhetalge-

meen.
Epision. de uitwendige schaamdee-

len bij de vrouw.
Episioncus, eene zwelling van de

schaamlippen.
Episiorrha,gia, eene bloeding uit de

schaamdeelen.
Episiorrhaphe, —phia, Fricke's epi-

siorrhaphie tegen uitzakking zoo-
wel der baarmoeder als der schee-
de, waarmede eene partieele or-

ganisehe vereeniging van de
schaamlippen door een bloedigen

naad wordt beoogd.

Epispadiaeus, — dias = anaspadi-

aeus; epispadia, de toestand van
eenen epispadias.

Epispasis, epispasmus, het aan of

naar zich toetrekken; het met
inspanning verbondene in ademen,
Galenus; adj. epispasticus; remc-
dia e., huidprikkels, blaartrek-
kende middelen.

Episphaeria, de hersenkronkelingen,
gyri cerebri.

Epistasis, bet staan, op iets blijven

staan: het boven op de urine

drijvende, als tegenstelling van
hypostasis, bezinksel.

Epistaxis, neusbloeding; adj. epi-

stacticus, het nensbloeden betref-

fend.

Epistemonicus, hot. op den meel-

draad zittend of liggend.

Epistomium, epistomisma, de fles-

schenstop ; het ventieldeksel ; epi-

stomia bij sommigen : de uiterste

mondingen der vaten.

EpistrdpJie, het omkeeren. omwen-
den, terngkeeren, b. v. van eene
ziekte, de recidiven.

Epistropheus, epistrophus. detweede
halswervel, de draaier.

Episynthesis, het herhaalde samen-
stellen, toevoegen; adj. episyn-

theticus, tot veelvuldig toevoegen
geneigd of geschikt; medici e. —
eclectici ; episynthetus, veelvuldig

samengesteld.
Epitasis, de versterking, het toe-

nemen van eene koorts.

Epiteenos, veel kinderen krijgend.

Epithelium,\\et overtreksel derslijm-

vliezen, dien ten gevolge over-

eenkomstig met het uitwendige

huidbekleedsel (epidermis) ; e. vi-

bratorium of ciliare, trilharig- of

flikkerepithelium ; e. cylindrace-

um, cylinderepitbelium ; e. stra-

tiforme, plaveiepitbelium.
:

Epitkema, een omslag; e. siceum,

een droog omslag, b. y. een krui-

denkussen; e. humidam, een
vocbtig omslag, b. v. een pap.

Epit/iymia,_ de begeerte, belustbeid,

een hevig verlangen naar iets;

epithymiae, hartstochten.



110 EPITOME — ERGOTISMUS.

Epitome, een kort overzieht, uit-
treksel.

Epitomis, epistonus, Plater, bij nieu-
were pathologen: eene ziekelijke
spanning, kramp.

Epizoon,_ een woekerdier of op an-
dere dieren of op planten levonde.

Epizoonosoloyia, epizootiologia, de
leer van de zielsten der dieven;
adj. epizoonosologieus.

Epizootia, veeziekte, als coordinaat
van

_
epidemie : adj. epizooticus.

Epbmis, liet bovenste gedeelte van
den scliouder, den 6-ksel, oksel-
holte, de sehoudertop, acromium.

Epomphalium, —lum, de streek bo-
ven den navel; een navel pieister.

Epostoma, eon uitwas op een been:
epostosis, de vorming van een
dergelijk uitwas, ook= epostoma.

Epulis, een zwainacbtig uitwas op
het tandvleesch.

Epidosis, de likteekonvorming ; adj.

epuloticus: remedia e., de iiktee-

kenvorming bevorderende mid-
delen.

Equator, de evennaehtslijn, de
evenaar.

Eques, de ruiter, een kavallerist;
adj. equestris.

Eqitidae, de familie der paarden,
ook eenhoevigen geheeten.

Equina, de sckurft aan de pooten
der paarden, vergl. suffraginosns;
canda e., het onderste, zieh in vele
bundels verdeelende gedeelte van
het ruggeruerg.

Equisetaceae, de orde der paarde-
staarten, eryptogame planten.

Equisetinicum acidum, equisetine-

zuur, een vorm van het aconit-
zuur.

Equitans, rijdend; bot. folia e., bla-
deren aan den eenen kant hun-
ner tweesnijdige basis gootvor-
mig nitgehold en het een het
ander omvattend; verb, equito,
are; subst., equitatio.

Era, een bepaald punt des tijds

waarop een jaartcJling is gere-

kend te beginnen, b. v. de chris-

telijke era of jaartelling.

Eradiaiio, het uitstralen : verb, era-

dio, are.

Erbium, een metaal.
Erectllis, opriehtbaar; tela e., het

ereetiele weefsel,b. v. de clitoris,

de sponsachtige Hcharnen van den
penis, de borsttepels ; subst. erec-

tilitas.

Erectio, de oprichting; verb, evigo,

Sre; adj. ereetus, opgericht, over-
eind staand.

Eremacausis, de langzame verbran-
ding, langzame verrotting ofver-
nietiging.

Erethisia, —tlrisis ;= erethismus.
Erethisma, eene geprikkelde, in ere-
thismus verkeerende plaats, een
prikkelend middel.

Erethismus, prikkeling, gewoonlijk
opwekking van het vaat- of ze-
nuwstelsel ; verhoogdo gevoelig-
heid: adj. erethisticus.

Ereugmus, ereuxis, eryge, het op-
rispen, ructus; = eructatio.

Ergasia, de operatic
Ergasiophobia, de vrees voor ope-

ration : adj. ergasiophSbus.
Ergasterium, de werkplaats; het

laboratorium.
Ergastice (doctrina) de diaetetische

leer van den arbeid; ergastieus,
tot bet arbeiden behoorend, ge-
schikt tot den arbeid.

Ergastidum, het werkhuis, het tucht-
liuis.

Ergotinum, het ergotine, het ver-
giftige, het hoofdzakelijk werk-
zame principe van het moeder-
koorn, stikstofvrij, sekeikundig
indifferent,

_
gemakkelijk oplos-

baar in wijngeest.
Ergotismiis, = raphania of myrme-

eiasis, kriewelziekte, inzonderheid
de hoogste graad daarvan, waarbij
de extremiteiten branderig wor-
den en hunne uiteinden allengs-
kens afVallen, somtijds ook mu-
miesgewijze verdroogen, necrosis

EEICINOLEUM —

nstilaginea of secalonica, volgens

Sauvages : ook de zucht tot gelijk

hebben.
Ericinoleum, eene aetherische olie

welke zich vormt uit ericoliiie

door verwarming met waterhou-
dende minerale zuren.

Ericolinum, eene eigenaardige stof,

voorkomende in de familie der

heideplanten, Ericaceae.

Eriphorus, woldragend, wolachtig
aan de oppervlakte; erion, de
vol.

Erodens, bijtend^ wegvretend, kna-
gend; erodentia of erosiva (re-

media), bijtmiddelen ; erosus, af-

gevreten; bot. uitgevreten, afg'e-

knaagd, b. v. margo ; verb, erodo,
ere.

Eronosus, eronusos. eene voorjaars-
ziekte.

Eroticus, de liefde betreffend, ver-
liefd; subst. een niinnedichter.

Erotomania, mania erotica, de lief-

desrazernij ; adj. erotomanes,
—maniacus, krankzinnig, dol van
liefde.

Erraticus, omdwalend, onregelma-
tig, _b. v. typus e., een onstand-
vastige typus; subst. error, erra-
tum, eene dwaling; e. loci, ver-
plaatsing van sappen naar eene
ongewone plaats; vei'b. erro, are.

Err/nnus, voor de neusholte be-
stemd ; vandaar errhina remedia,
niesmiddelen, middelen welke
Slaatsclyk op het slijmvlies van
en neus worden aangebracht

:

b;j eenige nieuwere pathologen:
nit het misbruik van niesmidde-
len voortkomende.

Errlnjsis, eene langzame bloedstor-
ting, bloeddroppeling.

Erucanicum acidum, het erucazunr
in de raket, Eruca, en witte mos-
terd, Sinapis alba.

Eructatio, het oprispen der maa";
verb, eructo, ere, ook het uitbar-
sten van vulkanen.

Eruo, Sre, doorgronden, rdtvor-
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schen, bepalen, b. v. diagnosin.
Eruptio, het uitbreken; somtgds

voor uitslag; verb, erumpo, ere,

ook het uitwerpen van stoffen
door vulkanen.

Erysipelas, de roos, de roode loop:
adj. erysipelaceus, —latodes,—la-
tosus.

Erythema, oppervlakkige roodheid
der huid, zooals ontstaat door
het branden der zon, sterk wrij-
ven, roodmakende middelen ; dik-
wijls voor erysipelas spurium,
valsche roos, gebruikt, en wel:
e. idiopathicum, ontstaande door
de bovengcnoemde oorzaken; e.

symptomatieum of consensuale,
als reflex van een ander, dieper
onder de huid liggend lijden,

eigenlijke pseUderys'ipelas van
Rust.

Erythraeus, erythros, rood.
Erythrelinicum acidum, het erythre-

linzuur, produkt van met baryt
gekookt crythrinznur.

Erythremia, — erythema; volgens
sommigen : roode huidvlekken met
koorts.

Erytlvrinicum acidum, het erythrin-
zuur, een bestanddeel van net lak-
raoesmos, Roccella tinctoria.

Erythrinum, eene bittere stof in het
duizendguldenkruid, Erythraea.

Erythrodanum, meekrap ; erythroda-
ninum, de extractiefetof in de
meekrap, Rubia tinclorum.

Erylhrodes, —aides = erythraeus;

tunica e., het scheidende vlies van
den bal.

_

Erythrogenium, eene stof in ziekelyk

veranderde gal gevonden, J3izio.

Erythroglucinum, pseudoorcinum of
erythromannitum, een produkt
van met barytwater of kalk ge-
kookt picroerythine.

Erythrois = tunica erythroides (cf.

erythrodes).

Erythroleinicum acidum, het erythro-
leinezuur, een olieachtigzuur, be-
standdeel van orseille.
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ErythropMogoses, arterieele ontste-
kingen, C. H. Scliultz.

Erytropktkalmia, de roodheid der
oogen, roosachtige oogontsteking.

ErytlirophyUum, —linum, de kleur-
stof der bladeren in den herfst.

Erythroprotida, ontledingsproduk-
ten van de protemelichainen door

_ alkalien.

Erythroretinum, de roode hars in

den rhabarberwortel.
Erythrosis, te rijkelijke bloedbe-

reiding in de longen; erytbroses,

de roodeloopsziekten. behoorende
tot de familie der haematoses Tan
Sehonlein.

Eryt.hrosostomae (plantae), of —mi
(fructus), plant-en met heterocar-

pheteroeavpe vruchi welker coni-

sche placenta eene gvoote me-
nigte afzonderlijke besvormige
ovaria bevat, welke alien haren
oorsprong aan de zelfde plant te

danken hebben, Desvaux.
Esaphe, het in iets voelen ; bet tou-

eheeren der verloskundigen en
vroedvronwen.

JEsca, de spijs, een lokmiddel.
Eschara, de brandkorst, roof; eseha-

rotica (remedia), korst veroorza-

kende (bjit- of brand-) middelen.
EscharopaedopMysis, de korstacktige

pokken.
Esculellatus, entom. zonder rag-

schildjes.

Esocidae, de familie der snoeken.

Esoptron, een werktuig om binnen

in iets te zien; een Spiegel.

Esosis, esosmus. de inbuiging, cur-

vatuur.
Esosmosis, esosthesis= endosmosis.

Esotericus, tot het inwendige behoo-
rend; een ingewijde, als tegen-
stelling van exoterieus.

Essentia, het wezen of het wezen-
lijke van een ding; pharm. het
wezenlflke uittreksel uit eene stof,

= tinctuur; adj. esscntialis; olea
e., de wezenlij'ke of aetherische
olien.

Essera, de zoogenoemde porselein-

koorts, eene huidziekte welke zich

kenmerkt door uitgestrekte, glad-

de, blinkende, roode plekken.

Esthiomenia, een werktuig clat het

rotten der tanden zoude genezen

en tegengaan, Marmont._
Esthiomenos, wegvretend. zich ver-

terend, om zich heen vretend;

herpes e. = herpes exedens.

Esuries, esurigo, esurities, de hon-
ger: verb, esnrio, ire.

Esus, het eten ; verb, edo, ere.

Etkica (doctrina), —e, de zedeleer,

moraal; adj. ethicus, zedelijk.

Ethimos, gewoonlijk, gewcnd, ge-
bruikelijk.

Etkmodes, etkmoides, ethmoidalis,

ethmoideus, zeefvorruig, zeefsge-

wijs; subst. ethmos, eene zeef.

Ethmyphe. corpus cribosum Hippo-
cratis, het celweefsel, sljjmweef-
sel; ethmyphitis, ethiuyphlogosis,
de ontstekmg van het celweefsel.

Ethmyphotylosis, de verharding van
het celweefsel.

Ethnograpkia, de beschrijving van
een of van meer volken.

Ethos, de gewoonte; woonplaats,
zeden, gebruik, het zedelijk ka-
rakter.

Etronciis, een hard onderlijfsgezwel.

Etymologia, de woordvorsching, af-

ieiding der woorden nit bonne
brormen; adj. etymologicus.

Etymon, de eigenlijke of oorspron-
kelijke beteekcnis van een woord.

Euaemia, de goede toestand van het
bloed.

Euaesthesia, de gunstige toestand
van de zintuigen en het gevoel.

Euanalepsis, de spoedige hersteiling
na ziekten; de geinakkelijke op-
neming in het lichaam ; euanalep-
tus, iemand die spoedig herstelt,

op zijn verhaal komt; hetgeen
gemakkelijk wordt opgenomen.

Euanthes, fraai bloeiend.
Euchlorinum, het zoogenoemde ge-
hyperoxygeneerde zoutzuur. aldus
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genoemd wegens de voraiing van
fraai geelachtig groene dampen.

Euchroea, cle goede huidkleur,

bloeiende gelaatskleur.

Ew.hronicum aeidum,_het euchron-
zuur, overeenkomstig met honig-
steenzuur, volgens sommigen een
met paramid gepaard honigsteen-
zunr, ontstaande door verhitting
van mellitkzuur ammoniak tot
150°.

Euchronum, —nium, het euchron,
ontstaat door reductie van eu-
chronzuur door middel van tin.

Euchylw, de goede toestand van het
voedingsvocbt, alsmede van de
sappen in het algemeen.

Euchymia, de gunstige toestand van
de sappen.

Eucrasia, de behoorlijke menging
van de liehaamsbestanddeelen

;

eene goede gezondheid.
Eucritus, gemakkelijk en snel een

besluit ncmend.
Etidiapneustos, —pntios, —pnous,—pnfis. gemakkelijk verdampbaar;

geinakkebjk verdampende.
Eudibiotica, de kunst om vroolijk
en vergenoegd te leven.

Eudiometrum, een werktnig ter be-
paling van de in de lucht voor-
handene hoeveellieid zuurstof, of
wel van den graad van zuiver-
heid der lucht.

Eudynamia, de speeifiek regelmatige
levenski-aclit; in grondbegrip =
eucrasia, Bartels.

Ev.eetica (medicina), bij sommigen
de gymnastische geneeskunde
eueeticus, zich wel bevindend
subst. euexia, een gezonde
hchaamstoestand en als uiterlijk
kenteekeu daarvan een bloeiend
gelaat.

Euerethesia, de normale werkzaam-
heid van cle vaten, Begin.

Eugenicum of eugenicicum acidum
eugeninzimr, in de olie van de
kruidnagelen, Caryophylhis aro-
maticus.

Eunuchus, een gesnedene, castraat.
EvMes, euSdos, op behooriijke wijze

plaatsgrgpencl; subst. euodia.
Euodes, euodinos, euosmos, welrie-
kend : subst. euodia, euosma.

Euonymus, juist genaamd: van goede
voorteekens ; anthiphrastice ook:
van kwade beteekenis.

Eupatkes, zeer gevoelig, ontvanke-
ljik; zich zeer wel bevindend;
subst. eupathia.

Eivpo.tori.num, eene basische stofvan
bitteren en prikkelenden smaak,
in het hennipbladig leverkruid,

Eupatorium cannabinum, volgens
Kighini.

Eupepsia, de goede spijsvertering;

de gemakkelijke verteerbaarheid
van eene stof; adj. eupeptus, ge-
makkelijk verteerbaar, wel te ver-
teren.

Euphlogia, de goedaardige mensche-
pokken.

Euphon, een muziekinstrument be-
staande uit een aantal horizon-
taal liggende giazen staven, op
eene harmonika gelijkende, uit-

gevonden en aldus genoemd door
Cladni.

Euphonia, eene goede, heldere stem;
eeue spreekmachine, Jos. Faber;
adj. euphonus, welluidend.

Euphorbia,hetgoede voeder;dewolfs-
melk, een plantengeslacht; eu-
phorbium, het uitgevloeide en
verdikte gomachtige sap der eu-
phorbiaceen.

Euphoria, het welzyn; het goed
bekomen, verdragen; adj. euphS-
rus.

Eupionum, het eupion, de besten-
dige geleider van het kreosoot
in de produkten der drooge dis-
tillatie,

_
eene kleurlooze, aange-

naam riekende aetherische olie,

geheel indifferent, onoplosbaar
in water, gemakkelijk oplosbaar
in aether, een hoofdbestanddeel
daarin is de amylwaterstof.

Eupnoea, de geheel vrije ademha-



114 EUPORIA — EVULSIO. EXACERBATIO — EXCKl'XIO. 115

ling; adj. eupnoicus, eupnous,

eupntts.

Euporia, tegenwoordigheidvan geest
in moeieliike en bedenkelijke om-
standighe'den.

Eurhythmia, eurhythmus, behoor-

lijke geregeldheid van den pols,

b'ij kefc ademen, enz._, coneinnitas.

Eurite, een verseheidenheid van

graniet waarin veldspaat de over-

hand heeft, het euriet.

Eurodes, schimmeiig, rottend, aan-

gevreten, carieus.

Eurodonticus, aan carieuse tanden

lijdend, carieuse tanden betref-

fende.

Euros, seliimmel, rotting, beeneter.

Eurychoria, eene uitgestrekte vlakte,

holte of sinus; adj. euryehoros.

wh'd, rajm, uitgestrekt.

Eurydes, —clitics, een buikspreker.

Eurynter, een werktuig om iets

mede nit te zetten.

Euryodes, met wijde opening.

Euryonotus, een lepidoide visch uit

de steenkoollagen.
Eurypteridae, een familie van fos-

si'ete schaalclieren.

Eurysma, de verwijding, eene ver-

wijde plaats; adj. eurysmaticus.

Eus'arcos, vleezig, gespierd; snbst.

eusarcia.

Eusemia, een goed voorteeken, een

goed teeken.

Eusitia, een goede eetlust.

Eutaxia, eene behoorlijke indenting,

de goedc orde.

Euthanasia, een rustige, zachte dood;

de kunst om wel te leeren ster-

ven, volgens Reil.

Euthyerderon, de rechte darm, de

en'deldarm.
Euihymia, de ziels- of gemoedsrust,

bliimoedigheid : adj. euthymos.
Euthypnoe. —a = eupnoea; ook

voor orthopnoea; adj.euthypnbos,
—pnous, —pnus.

Euthyporia, de reehte, opwaartsche
gang: adj. euthyporos, rechtuit

gaande (op reis).

Eutocia, bet gemakkelijk baren, de

vruchtbaarbeid ; adj. eutoeos.

Eittonos, van behoorlijke vastheid,

sterkte, spanning; subst. eutonia.

Eutrophia, het goed gevoed zijn;_de

voedende eigensehap van eenige

stof; adj. entropho3.

Euxanthinkum aeidum, het euxan-

thinezuur = purreezuur.

Euxanthonum, het euxanthon =
purrenon.

Evacuatio, het ledigen, verwijderen

van stoffen; verb, evacuo, are.
_

Evanesco, ere, verdwijnen ; bot. radix

evarjeseens, wanneer de wortels

van eene woekerplant in het hout

van eene andere dringen enzieh
daarin veiiiezen; adj. evanidus,

afnemend, verdwijnend. b. v. ur-

ticaria.

Evaporatio, de verdamping, uitwa-

seming; verb, evaporo, are.

Eventus, de uitslag, de afloop van

eene zaak; verb, evenio, ire, ge-

beuren, voorvallen, plaats grijpen.

Eversio, de omverwerping, onder-

rnijmng, verwoesting; verb, everto.

ere.

Everiebratus, wervelloos, b. v. ani-

malia evertebrata, de ongewer-

velde dieren, Cuvier.

Evernicum aeidum, het evernzuur.

in het sleedoornstruikmos, Ever-

nia prunastri, splitst zich in ever-

ninezuur of aeidum everninicnm

en orsellinezuur of aeidum oreo-

selinicum.

Evidens, klaarbliikelyk, tastbaar,

duidelijk; subst. evidentia.

Evocalio, de oproeping, bezwering;

verb, evoco. are: milites evocati,

de landstorm, alle weerbare man-
schappen.

Evolutio, de ontwikkeling van het

lichaam: stadium of penodus evo-

lutions, de ontwikkelingsperiode;

morbi e., ontwikkelingsziekten

:

verb, evolvo, Sre.

Evidsio, het uitseheuren of afruk-

ken; verb, evello, 5re.

Exacerbatio, de verbittering. de ver-

ergering van eenen aanval van
koorts of van eene ziekte; verb.

exacerbo, are, en exacerbor, ari,

verergeren, erger worden.
flxaenuitods = haematosis; eene
verwonding, de bloedbereiding,

het bloedig worden.
Exaemia = anaemia; adj. exaemos,
exaemus.

Exaemun, volbloedig, overvloed van
bloed bezittend.

Exagoge, het wegvoeren, het ver-
huizen, de uitgang, het einde.

Exagogis, eene uitvoerende buis,

voor exeretiestoff'en.

Exalipsis, de genezing door smeer-
sels of zalven.

Exalbuminosus (embryo), bot. een
embryo zonder albumen.

Exallaxis, de verandering, de ver-
wisseling, het bederf, de ontaar-
ding van eene stof; adj. exallac-
tieus.

Exallatio, de verhooging, de toe-
neming, gemoedsverheffing; verb.
exalto, are; adj. exaltatus.

Exambloma, eene miskraam ; exam-
blosis, het te vroeg baren.

Examen. het onderzoek; verb, exa-
mino, are, onderzoeken, nazien.

Exanastomods, eene verwjjding on
opening van de bloedvaten naar
buiten; somtijds ^ anastomosis.

Exanastrophe, volgens sommio-en

:

de herstelling, genezing.
Exania, een uitzakking uit den

anus.
Exanimatio, de ontzieling, het doo-

den; adj. exanimis, ontzield, le-
venloos; verb, exanimo, are.

Exanthema, uitslag (ziekte) ; slechts
een acuut, met koorts gepaard
uitslag, P. Frank; adj. exanthe-
maticus.

Exanthematologia, de leer aangaande
de uitslagziekten; adj. exanthe-
matologicus.

Exanthematop/ithalmia, —mophtal-
mia, eene ten gevolge van eene

nitslagziekte, b. v. mazelen, ont-
stane oogontsteking.

Exa.nL/iemoporphyrotyphus, eene met
uitslag verbondene vlekkoorts-
typhus.

Exardhe.sis, het nitbloeien; het pro-
ces der vorming van uitslag.

Exantlo, are, overwinnen, te boven
komen, b. v. morbum; exantlatus,
te boven gekomen.

Exapsis, het aansteken, de ontvlam-
ming; bij soramigen: de zuur-
vorming in de eerste wegen, py-
rosis.

Exaragma, eene beenbreuk met
splinters, fractura eomminuta.

Exaratus, entom. uitgegraven, ge-
ploegd, met niet evenwy dige groe-

^ven, b. v. pupa.
Exarma, physice de poolshoogte:

chir. zwelling, gezwel, een dn'ide-

lijk voorkomend gezwel, Begin.
Excirthrema, exarthroma, de uitrek-

king, als produkt; de gesamen-
lijke bij eene uitrekking werk-
zame d'eelen; adj. exartiircticus.

Exarthresis, —osis, het ujtrekken,
luxeeren, als oorzaak; by som-
migen = exarthrema.

Exarthrornatologia, de leer van de
ontwrichtingen ; door K. 6. Kiihn
voorgeslagen in plaats van de
arthrocacologia van Rust.

Exarticulatio, de uitrekking; ge-
woonlijk het verwijderen van een
lid uit het gewricht; adj. exar-
ticulatus, entom. zonder geledin-

gen, b. v. antennae.
Exasperatio, de verbittering, eene

bo.osaardige woekering van de
huid, het verergeren van eene
ziekte ; verb, exaspero, are.

Excavatio, de mtholing, het uitho-
len; verb, excavo, are.

Excentricus = eccentricus.

Exceptio, de nitzondering, de opne-
ming in het lichaam; verb, excipio,
ere; excipiens, opneinend; remedia
excipientia, pharmacol. opne-
mende of vormgevende middelen.
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.Eaxerebratio, het wegnemen der her-
senen, zoowel_ bij lijken, als by
het foetus by oumogelyke ge-
boorte.

Excessus, ovcrmaat, uitputting, b. v.

in Baccko et Venere; adj. exces-
sivus, bovenmatig; verb, exeedo,
ere.

Excipulum, het vruchthuisje by de
korstmossen en eenige wieren

;

ehem. de ontvanger, recipient.
_

Excisio, bet uitsnyden; = exarti-

culatio; verb, excldo, ere.

Excitcdio, de opwckking; verb, ex-

cito, are; excitantia remedia, op-
wekkende middelen.

Excoriatio, eene ontvelliug van de
huid ten gevolge van wrijving,
enz.; remedia excoriantia, ont-
velling veroorzakende middelen.

Ecccorticalio, de ontbolstering, af-

schilling; verb, exeortico, are.

Excrescentia, een uitwas, een uit-

groeisel, vleesekgewas.
Excrelio, cle uitseheiding, ledigiug;

exorementiim, het uitgescheidene

;

excrementa, de faeces: excremen-
titius, Wat op de uitseheiding

betrekking heeft ; materia e., eene
uitgeworpene stof; verb, excerno,

ere.

Excursio, by vele nieuweren: het
sterke of bovenniatige voor den
dag komen, uitbreken ; de

_
uit-

loop, uitvlucht; adj. excursivus,
bovenmatig, b. v. motus e., eene

zeer hevige of bovenmatige be-

weging.
Exedens, wegvretend, b. v. herpes

exedens; exesus, weggevreten;
verb, exedo, ere.

Exelcosis, eene verzwering.
ExempAwm, —plar, het voorbeeld.
Exencephcdosis = exeerebratio.
Exe.nteric.us, exenteros, zich buiten

de darmen bevindend.
Exenterisis, exenterismus, het uit-
nemen van de ingewanden.

Exerasis, exerasmus, de outlasting,
door hoesten, braken, enz..

Exercitatio, exereitiuro, de oefening;

eene werkdadige lichaamsbewe-

ging; exereitus, het leger; verb.

exerceo, ere, oefenen.

Exjoliatio, de ontbladering, de af-

schilfering vooral van genekro-
tiseerde beenderen.

Exhalatio, de uitademing, uitwase-

ming; verb, exbalo, are; vasa

exhalantia, iiitwasernende vatea.

Exinanitio, outlasting, uitputting.

Exitiiim, de ondergang, uitgaug,
het slot; adj. exitialis.

Exitus, de uitgaug, het einde, b. v.

morbi: verb, exeo, ire.

Exoculatio, het wegnemen van den
oogappel, hot blind maken.

Exogenesis, de vorming of ontwik-
keling van buiten naar binnen,
als tegenstelliug van endogenesis.

Exogenus, van buiten af gevormd,
b. v. plantae e., planten by welke
zich van buiten af nieinve hout-
lagen voraen en de ouden om-
sluiten.

Exolceus, een werktuig om iets op
te heifen, een elevatorium.

Exoletus = scortum virile.

Exometra, het uitzakken of de om-
stulping van de baarmoeder.

Exomphalus, een mensch of dier

met vooruitstekenden navel : een
navelgezwel.

Eteoncdma, een sterk vooruitstekend
gezwel; exoncosis, de vorming
van een zoodanig gezwel.

Exoneirogmus, exoneirosis, eene
nachtelijke zaaduitstorting of pol-
lutio; adj. exoneiroeticus, aan
nachtelijke pollution lijdend.

Exophthalmic, —rnun, de uittreding

van den oogappel uit de oog-
holte: sterk vooruitstekende, uit-

puileude oogen; een zoogenoernd
olifanten- of koeienoog.

Exorbitismus = exophthalmus.
Exorescentia, de verheffing van eene

koorts, Petr. Merenda.
Exormia, het buiten de pal en tre-

den; waanzinnigkeid ; by nieu-
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weren een roodvonkachtig uit-

slag.

Exorrlrizos, enorrhizus, bot. inet uit-

wendige wortels ; bot. plantae c..

planten by welke de radieula
wortel wordt, daar deze zich ver-

lengt, verdikt en vertakt.

Exordium, het begin, de aanvang.
Exosis, exosmus, exothesis, het uit-

stooten, de uitrekking; exosrna,

het uitgestootene.
Exosmometrum, een werktuig ter
bepaling van de vcrdamping, de
doorzweeting.

Exosmosis, de uitademing, uitzwee-
ting, als tegenstelliug van de
endosmosis.

Exostomia (plur.), openingen aan
de uitwendige huid.

Exostosis, het beenuitwas, adj. exost-
oticus.

Exoterictis, tot het uitwendige be-
hoorende; niet ingewyd.

Exotichaematosis, de transfusie van
het bloed; adj. exotiekaematicus.

Exoticomania. de overmatige voor-
liefde voor het vreemde, het uit-
landsche.

Exoticosyrnphysi.% de vergroeiing met
een vreemd lichaam, of van een
vreemd lichaam met hefc orga-
nismus.

Exoticus, vreemd, nitlandsch, b. v.
plantae exoticae, buitenlandsche
gewassen.

Expansio, de uitzetting; verb, ex-
pando.ere; adj. expansivus; vis
expansiva, chein. de afstootende
kracht.

Expectomntia (remedia), fiuimlo-
zende middelen, middelen welke
cle uitwerpmg van slijm uit de
longen of uit de keel bevorde-

_ren
; expectoratio, de finimlozin"'

Expedtliis, voortvarend, ijverio-, vrn
b. v. respiratio; verb, expedib
ire, vrij maken, tot stand brcn-
gen, bespoedigen, verzenden

; ex-
peditio, de veldtocht, verzendino-.

ExpelUns, nitdrijvend; remedia ex'

pellentia, middelen welke onrein-
heden uit het lichaam verwyde-
ren; verb, expello, ere; subst.
expulsio: expultrix, de uitdrijf-
ster

;
vis e., de uitdri.jvende kracht.

volgens Barthez eene eigenaardige
kracht.

Expiergiscor, gisci of expergefio, fieri,

ontwaken.
Experientia, de ervaring; verb, ex-

perior, ire.

Experimentiim, de proef.

Explanatio, de verklaring, ophel-
dering; verb, explano, are.

Exploratio, onderzoek, navorsching;
e. physica, het physisch onder-
zoek door betasten, percuteeren
en auseulteeren ; exploratorium,
een werktuig om iets mede te
onderzoeken, eene sonde: verb,
exploro, are.

Exptosio, de uitstooting gepaard
met geraas, het springen, b. v.

van eene mijn; het ontploffen,
eene uitbarsting; verb, explodo,
ere.

Exquisitus, uitgekozen, volkomen,
keurig, onderzocht, gekenmerkt,
b. v. morbus; verb, exquiro, ere,

uitzoeken, onderzoeken.
Exsanguis, zonder bloed.
Exscreatio, het uitspuwen. roehelen;

verb, exscreo, are.

Exsc.vlpt.us, entom. uitgebeiteld, uit-
gestoken; verb, exsculpo, ere.

Ex'er'.us, entom. uitstekend, aan
alle kanten gehcel ziehtbaar, b. v.

caput; boven iets uitstekend, b. v.

stylus, stamina; verb, exsero, ere,

uitsteken, b. v. linguam ; uiten.
Exsiccatio, het uitdrogen; verb, ex-

sicco, are; remedia exsiccantia.
uitdrogende middelen.

Exspectatio, de verwachting; adj.
expectativus, b. v. methodus, de
wachtende, weifelende methode;
verb, exspecto, are.

Exspiratio, het uitaclemen; verb,
exspiro, are.

Exstinctio, de verdelging, vernieti-
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ging; verb, exstinguo, ere, uit- I

blusschen, vernietigen, doen ver-

dwijnen, b. v. de kwikbolletjes

door wrijving met andere stofi'en.

Exstirpatio, het uitroeien; verb,

exstirpo, are.

Exsuccatio = ecchymonia; exsue-
. eus. zonder sappen.
Exsudatio, de uitzweeting ; adj. ex-

sudativus, b. v. processus e., het

uitzweetingsproces; verb, exsudo,

are.

Exsufftatio, het sterke uitademen;
verb, exsufflo, are.

Extensio, de uitzetting; exteiisitas,

bij de nieuweren g'ewoonlijk: de
groote omvang ; extensor, de uit-

strekker, b. v. museums; verb,

extendo, ere; apparatus extenso-
rius, een toestel om iets uit te

rekken.
Extenuatio, de verdunning, hetver-

smachten, de vermagering ; verb,

extenuo, are.

Exterminatio, het uitdrijven, verdel-

gen, uitroeien; verb, exterruino,

are-

Extractio, het uittrebken; verb,

extraho, &re; extractnin, een
verdikt sap dat verkregen wordt
door eenige stof, meestal plan-

tendeelen, uit te trekken en

dit vervolgens te verdampen.
Extraocidaris, wat zich buiten de
oogen bevindt; entomol. anten-

nae extraoculares, yer van het

oog verwijderde sprietcn.

Extrarius (embryo), bot. een buiten

het albumen gelegen embryo.
Extrorsae antherae, not. helmlmop-
pen welke zich buitenwaarts van
den stamper openen.

Extravasatio, de uitvating, het uit-

treden van bloed uit de vaten;
extravasatum, het uit de vaten
getredene bloed.

Extremitas, het uiteinde van een
lid, ook wel het lid zelf ; extre-

mitates, de ledematen.
Extroversio, het naar binnen ge-
keerd worden, de uitzakking.

Extuberantia, —ratio ; opzwelling,

buil, bult; verb, extubero, are.

Exidceratio, eene vcrzwering, de
verettering.

Exustio, het uitbranden ; verb, exuro,

ere.

Exutorium. een trekmiddel dat
tevens ontvelling veroorzaakt

;

een middel om kunstmatige zwe-
ren te veroorzaken ; verb, exuo,
ere.

Exuviae, de afgetrokkene huid, van
slangen, sehaaklieren, enz.

Faba, de boon, _d. i. de yrncht; adj.

fabaceus, —cius, —gineus, —lis,

—rius, boonaehtig, nit boonen
bereid, b. v. farina fabaeea,_boo-

nenmeel; puis f., een brij uit

^boonenmeel.
Eaber, een workman, arbeider, ver-

vaardiger; f. ferrarius, een sniid:

f. claustrarius, een slotenmaker;
f. lignarius, een timmerman.

Faboidea, boonvormige vcrsteenin-
gen in het leem van Sheppey.

Fabrica, de bouw, structuur, ver-

vaardiging, niet de fabriek; fa-

brica primitiva, de oorspronke-
lijke vorming; vitia i'abricae pri-

mitivae, organische gebreken

;

fabricatio, de vervaardiging, be-
werking.

Fades, de vlakte. bmtenvlakte; het
uitwendige voorkomen, gelaat.

aangezicht; dim. faciecula, een
klein gelaat, kleine vlakte, facet

;

adj. facialis, wat het gelaat be-

treft; nervns f. de aangezichts-
zenuw.

FACILIS — FASCINATIO. m
Fadlis. gemakkelyk, gewilhg, ver-

draagzaam, toegevend.

Factitms, gemaakt, kunstmatig be-

reid of geinaakt, als tegenstel-
.

]in°" van nativus, b. v. moschus
factitius, serum lactis f.

padito, are, betfrequentativum van
facio.'Bre; dikwijls doen; uitoefe-

nen, b. v. practicam medicam.
Facullas, de eigenschap, het ver-

mogen, de geschiktheid, bcvoegd-

heid.

Faex, de droesem, heffe, het be-

zinksel; dim. faecula, een fijn

bezinksel van plantaardige op-

lossingen, grootendeels zetmeel

;

faeces, drekstoffen, uitwerpselen
;_

adj. iaeculentus, met drekstof

overeenkomstig, drabbig, troebel.

Faginwn, —na, eene bittere stof in

de beuke- of boekenoten. van
Fagus syhatica, gevonden door
Buchner.

Fahlerz, grijs kopererts.
_

Paldformis, falcatus, zeis- of sik-

kelvormig, b. v. processus en sinus

f., het sikkelvormige verlengsel

van het harde hersenvlies en de

zich daarin bevindende aderboe-
zem; bot. pericarpium £, een
sikkelvormig vruchtbekleedsel

;

subst. falx, de zeis ; = processus
falciformis, niet sinus; falx mes-
saria, het snijmes; dimin. falcula,

de nagels van vogels en zoog-
clieren.

Fallada, bedrog, misleiding; adj.

fallax, bedriegclijk; verb, fallo,

ere.

Faluns, tertiaire aardlagen in Frank-
rijk.

Fa-ma, naam, roep, gerucht; adj.
famatus; bene of male f., voor-
of nadeelig bekend, ter goeder-
of kwader naam. staand ; famosus,
berueht.

Fames, de honger; adj. famelieus,
hongerig, honger hjdend; t\'phus
f., de hongertyphus.

Fo/milia, de familie; in de physio-

graphies eene vereeniging van

eenige bij elkander behoorende

soorten en geslachten van dieren

of planten; adj. familiaris, tot

eene familie behoorende, ver-

trouwd; familiaritas, vertrouwde
vriendschap; de vertrouwelijke

omgang met vrienden.

Panaticismus (Tenneniann) =
Fanatismus, de geloofswoede. dwee-

perij ; een overdreven ijver voor

slecht of in het geheel niet be-

grepen onderwerpen; de uit fa-

natismus ontstane en daarmede

voortdurende waanzin, amentia

fanatiea; adj. fanaticus.

Far, koorn, spelt, grof meel.

Faradismus, elektriciteit voortge-

bracht door den inductietoestel

;

faradisatio, de toepassing van
deze elektriciteit, aldus genoemd
naar den ontdekker Faraday.

Fardmen, de worst; adj. farcimi-

.nalis, farciminosus, worstvormig

;

verb, farcio, ire. stoppen, opvul-

len; adj. farctus, volgestopt. ge-

vuid.

Farina, het meel; adj. farinaeeus,

farinosus; entom. met stof be-

dekt.

Fasda, windsel, band, bindsel, al

wat daarmede overeenkomt ; f

.

lata, de dijschede, het peesvlies

van de dij ; fasciatio, het omwik-
kelen met banden; bet leggen

van een verband; fasciatus, bot,

geband.
Fasdadaria, een geslacht van fos-

siele polyzoa.

Fasdculus, een bundel. bos, b. v.

van kruiden; f. lignosi, bot, de

houtbundels; adj.
_
fasciculaiis,

bundelvormig : fascieulatus, bot.

folia f., gebundelde, bundelsge-

wijs staande bladeren; radix f.,

een bundelvormige wortel.

Fasdnalio, fascl'num, fasci'nus, de
betoovering, beheksing, verblin-

ding, misleidino-; ook = maras-
mus bij kleine kinderen.
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Fascis, een bnndel, bos, baal; fas-

ces, pijlbundels, de insignia der
romeinsche lictoren, een bundel
roeden rondom eene bijl gebon-
den; f. academici = rectoraat.

Fassaite, een verscb.eidenb.eid van
augiet, liet fassaiet.

Fastidium, de afkeer, bekel, min-
aehting, veraehting; adj. fasti-

diosus, walgelijk, lastig, verdrie-
tig; verb, fastidio, ire, eenen
afkeer van iets bebben.

Fastigium, de hoogte, top; adj. fas-

tigiatus ; bot. rami f., even hooge
takken; entom. elytra f., voor-
uitspringende vleugelbedeksels.

Fatigdtio, de vermoeienis; verb, fa-

tigo, are.

Fatiscens, verwerend, b. v. erystal-
lum; verb, fatisco, ere..

Fatuitas, blo6b.artigb.cid, verwaand-
heid; veter. de kolder, bij paar-
den; adj. fatnus, b. v. ignis f.,

een dwaallicbt.
Fauna, bot. de physiographische

voorstelling der boschgewassen;
de dierenbeschrijving van eenig
land.

Faux, fauces, de keel, strot.

Favilla, de gloeiende ascb.

Favor, de gunst; fautor, de begun-
stiger; verb, faveo, ere, begun-
stigen.

Favus, de wasraat, hoofduitslag met
honigachtige vochtigheid ; adj.

favosus, den favus Detreffende;

bot. semen f. of alveolatum, cel-

lig zaad; entom. ova f., in cellen

liggende eieren, b. v. by de
bijen.

Febricitatio,_ eene lichte koorts,

koortshuivering ; verb, febrieito,
are, de koorts bebben, er aan
lijden.

Pebrifugus, koorts verdrijvend; re-
media febrifuga. koorts genezende
middelen.

Febris, de koorts; dimin. febricula:
adj. febnhs. febrieulosus.

Februus, rein, gezuiverd.

Fel, de gal; adj. felleus, galaclitig,

de gal betreffende.
Felidae, de kattefamilie.

Felis, de kat; adj. felinus; susur-
rus f„ bet katten°"espin, een ge-
luid dat men bij ziekten van bet
hart en de groote vaten alsmede
bij anaemie door middel van net
auscultceren waarneemt.

Fellardcum acidum, het fellanzuur
in de gal, van fellin- of felle'ine-

zuur alleen door het watergebalte
verscbillende.

Fellinicum of felle'inicum acidum,
het fellinzuur, een harsachtig ter-
nairzuur, ontiedingsprodukt van
biline door zoutzuur.

Femen, femur, het opperbeen, de
dij; adj. femoralis; sonus f., de
dijtoon, bij de percussie, een
geluid zonder eenigen weer-
klank.

Femoroeoxalgia, eene eoxalgie met
belaugrijke aandoening van het
boven been, Larrey.

Fenestella, een geslacbt van fossiele
polyzoa.

Fenestra, het venster; adj. fenestra-
tus; emplastrum 1'., eene geven-
sterde, met openingen voorziene
pleister; bot. cotyledones f, door-
boorde zaadlobben.

Fera, een wild dier; ferae, de roof-
clieren.

Ferculum, het maal.
Feretkrum, de draagbaar.
Feriae, de vaeantie, rustdagen; verb.

ferior, ari, rustdag houden, zich
ontspannen.

Ferinus, ferns, wild, boosaardig;
tussis ferinus, de kinkhoest; subst.
feritas, wildheid.

Fermentatio, de gisting.
Fermentolea, zunrstofhoudende, ter-

naire olien, door gistingsproces-
sen voortgebracht.

Fermentum, eene gisting verwek-
kende stof, zuurdeeg; £ inorbi,
de zoogenoemde ziektestof ; f. ven-
triculi = maagsap.
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Ferox, woest, wild, gruwzaam: subst.

ferocitas.

Ferramentum, een ijzeren werktnig,
jnzondevbeid 0111 mede te snijden.

Ferralus, met ijzer beslagen, b'elegd

of vermengd, b. v. de officineele

pilulae aloetieae ferratae.

Ferrugo, het ijzerroest; adj. ferru-
ginosus, geroest, roestkleu'rig, b. v.

sputa femiginosa, roestkleurige
sputa, bij pneumonic.

Ferri.au, het ijzer, somtijds een ijze-

ren werktnig, b. v. een mes, Cel-
sus; adj. ferrens, ijzeren.

Ferruminatio, het soldeeren, samen-
smeden; verb, ferrumino, are;
tubus fcrruminatorius, de blaas-

^ PHP-
FertUis, vrnchtbaar; bot. caulis f.,

een stengel of stani die bloemen
of vruchten draagt; subst. ferti-

litas.

Ferulo., de roede, spalk of scheen;
een bijnaam van vele planten;
adj. ferulaceus; gnmmata feru-
lacea, bot. stinkharsen, inzonder-
heid asand, galbanum en ammo-
niakgom.

Fervescentia, het koken, opbrnisen;
verb, ferveseo, ere.

Fervor, de hitte, de levenswarmte

;

adj. fervidus, heet; ferveo, ere,
heet of verhit zijn.

Pexismus, soort van cretinismus.
Fibra, de vezel : dimin. fibrilla ; bot.

fibrillae, de wortelvezelen
; adj.

fibrosus, vezelig ; vasa fibrosa, bot.
sapvoerende of bastvaten.

Fibrinum, —a, de vezelstof, volgens
vroegeren (Senac) eoagulable lvm-
pha; adj. fibrinosus, vezelstof-
houdend.

Fibroides, —deum, een zoogenoemd
fibroide of vezelgewas.

Fibroinum, het fibroi'ne, eene dier-
lijke stof in de zijde, de herist-
draden, in sommige zwammen.
enz.

Fibula, een gesp, haak, kram ; anat.
het kuitbeen; adj. iibularis.

Ficatio, bij sommigen: de vijgwrat,
Ficosis =- sycosis.

Fiatus, fititms, gevormd, verdicht,
b. v. morbus f., eene geveinsde
ziekte; subst. fictio, %mentum.
de vcrdichting; verb, nngo, ere!
yormen, verdiehten.

Figulus, een pottebakker; adj. fi-

glinns, figulinus, van klei ver-
vaardigd, b. v. vas.

Filamentmn, de draad; een draad-
vormig sediment in de urine: bot.

de hehndraad of drager der helm-
knoppen.

Filetum = frenulum linguae.
Fibia, de dochter; filius, de zoon;

adj. filialis, van filia, b. v. cel-

lulae iiliales, de doehtercellen.
Filix, varen; filices, de orde der

varens, tot de kryptogamen be-
hoorende.

Fittralio, het filtreeren, door vilt
of vloeipapier, waardoor het zich
van het coleeren onderscheidt;
verb, filtro, are; filtrum, een fil-

treerwerktuig.
Filxmi, de draad; adj. filiformis,

d'raadvormig, draadachtig, dra-
derig.

Fimbria, de franje, vezel, zoom van
de Fallopiaansche buizen; adj.
fimbriatus, met franjes.

Fimus, drekstof, mes't; fimeticus,
op mest voorkomend.

Fio, fieri, worden, ontstaan; mor-
bus fiens, bij eenige pathologen

:

eene beginnende ziekte.

Firmus, vast, sterk. duurzaam; subst.

firmitas; verb, firmo, are.

Fissura, de spleet; verb, findo, ere;

adj. fissus, gespleten; fissilis,

splijtbaar.

Fissilinguis, met gespletene tong.
Fissipes, met gespletene voeten.
Fistula, de buis, pijp; eene holle

zweer, pijpzwecr; adj. nstularis,
fistulosus, hoi, buisvormig; bot'.

caulis fistulosus, folium £, een
holle stengel, enz.

Flabellatio, het aanwaaien, toe-



122

,

•'

FLACCESCENTIA — FOCUS.

waaien van lucht; flabellum, de
waaier, om mede te waaien;
entom. de geesel aan de voelers;

adj. flabellatus, flabelliforinis,

entom. antennae £, waaiervor-
mige voelhorens; bot. folium f.,

een waaiervorrnig blad.

.Flaccescentia, Jiet slap worden, ver-

welken; verb, flaccesco, ere; adj.

flaecns, flaccidus, slap, verwelkt;
subst. flaccitas, flacciditas.

Flagellatio, de geeseling; flagellum,

de zweep, geesel; adj. flagellifor-

rnis, zweepvormig.
Flamma, de vlam; flamma vitalis,

de levensvlam, levenskracht ; di-

min. flammula.
Flatidenlia, de winderigheid ; het

opgezet zijn van den buik door
lucht in de darmen; adj. flatu-

lentus, winderig, door winden
veroorzaakt, b. v. eolica; onbe-
duidend, nietig.

Flatus, het blazen, een blazend ge-

luid, wind; verb, flo, flare.

Flaoedo, bet geel zijn ; f. cortieis

aurantiorum, het geel van de
sinaasappelschillen; bij sommi-
gen zoo veel als geelzucbt; adj.

Mavus, geel, flavidus of flaveolus,

geelaching; verb, flavesco, 6re,

geel worden ; flaveo, ere, geel zijn.

Flavequisitbmm, een geel pigment
in ae paardestaart, Eqwisetum.

Flavindinum, een omzettingsprodukt

van indine door kali.

Flavinum, eene in bleekgelc naal-

den kristalliseerende basis, bereicl

nit het binitrobenzophenon, Lau-
rent.

Fletus, het schreien, wcenen; verb,

fleo, flere; adj. flebilis, bewee-
nenswaard, troosteloos.

Flexio, het buigen, de buiging;
flexura, de buiging, kromining;
flexor, de buiger, kromraer; mus-
culi flexorcs, de buigspieren;ilex-
orius, buigend; flexuosus, met
buigingen; bot. caulis f., een
heen en weder gebogen stengel,

bij afwisseling met ronde of hoe-
kige boehten, her- en derwaarts
gebogen; flexilis, buigzaam, van-
aaar het subst. fiexilitas. verb.

flecto, ere.

Floccilegium, het vlokkenlezen, car-

phologia; adj. floccilegus, vlok-

kenlezend.
Floccus, de vlok: dimin. flocculus:

intestinorum £, de darmvlokken
villi intestinorum ; adj. ftoceosus

iloeeulentus, vlokkig; floecatus

entom. gevlokt.
Florescentia, het bloeien, de bloeitijcl.

Florigraphia. de beschrijving van
de bloemen.

Florilegium, de bloemlezing.

Flos, de bloem; flos lactis = cre-

mor lactis; dimin. flosculus, de
afzonderiijke bloempjes bij de fa-

milie dcr compositae; adj. flora-

lis, bot. bloemstandig ; b. v. folia

;

floridus, bloeiend, gebloemd; fio-

riger, bloemdragend ; floseulosus,

bloemachtig; bot. capitulum flos-

culosum of discoideum. een sckijf-

bloemig bloemhoofdje; capitulum
semiflosculosum, een tongbloe-
mig bloemhoofdje; verb, floreo,

Bre, floresco, ere.

Fhtcluatio, de golving, voehtgol-
ving, weifeling; verb, fluctuo, are,

golven, weifelen; fluctuans, van
verzamelde vloeistoffen : eene gol-

vende beweging.
Fluidus, vloeibaar;fluidum, de vloei-

stof; fluor, fiuxio, fluxus, de vloed

;

fluor albus, de witte vloed bij

vrouwen; verb, fiuo, ere.

Fluorum. fluorinum, radikaal van
vloeispaatzuur, volgens Knox een
kleurloos gas; fluoricum acidum,
het vloeispaatzuur, uit vloeispaat
door zwavelzuur gedreven.

Foeile majus, het elleboogsbeen, de
ellepjjp; foeile minus, de arm-
pjjp, het spaakbeen, ulna en ra-

dius van den voorarm.
F'ocus, de haard; ophthalm. het
brandpunt in het oog; adj. fo-
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calis, het brandpunt betreffend,

verg. distantia focalis.

Foecundaiio. de bevruchting; foe-

eumditas, de vruchtbaarheid ; adj.

foeeundus; verb, foecundo, are.

Foedtts, onaangenaam, leelijk, af-

schuwelijk, afzichtclijk; adv. foe-

de; subst. foeditas.

Foedus (ms), verbindtenis, verbond.
Foenum, het hooi ; foenum graecum,
naam van eene plant.

Foetatio = foecundatio.

Foetor, de stank; foetor oris, kwa-
lijk riekende adem; adj.foetidus;
verb, foeteo, ere, stinken.

Foetus, fetus, de nog niet ontwik-
kelde __vrucht, zoowel bij dieren
als_ bg planten; de lijfsvrucht;

adj. foetalis.

Folium-, het blad; dimin. foliolum,
de afzonderiijke vinblaadjes bh
de gevinde bladeren; adj. folia-

ceus, bladachtig; foliatus, blade-
rig, b. v. aurum foliatum, blad-
goudj^ foliosus, met bladeren,
bladrijk, b. v. caulis.

Follis, een blaasbalg; dimin. folli-

culus, een kleine blaasbalg of
zakje; de zak der enkelvoudige
klieren, b. v. folliculi mucosi, de
slijmzakken; f. pilorum, de haar-
zakken; bot. de vliesvrucht, ko-
kervrucht; entom. de cocon; adj.

follieularis, b._ v. strepitus £, het
blaasbalggeruisch, in het hart;
folliculatus, entom. ingesponnen,
b. v. pupae.

Fomeniatio, de verwarming door
warme omslagen, stoving ; fomen-
tum, een warm omslag; verb, fo-
veo, ere, stoven, warnien.

Femes, de haard, de ontsteker, b. v.
fbmes morborum, de ziektestof.

Fons, de bron; dimin. fonticulus.
een kleine bron, fontanel, deels
eene weeke, nog niet verbeende
plaats aan het hoofd van pas-
geborene kinderen, deels eene
kunstmatige zweer.

Foramen, het gat, de opening; dimin.

foraminulurn ; adj. foraminulen-
tus, doorboord.

Foraminife.ro,, een groep van kleine
gekamerde schelpen, behoorende
tot de protozoa.

Foras, naar buiten; foris, van bui-
ten af.

Forceps, de tang; dimin. forcipula,

eene kleine tang, pincet; forceps
crenata, de koomtang; f. obste-
tricia, eene veiioskundige tang,
f. rostrata, de snavelvormige tang;
!'._ deceptoria, het verborgen mes,
bistouri cache.

Forfecc, de schaav; dim. forficula.

Forma, de gedaante; formae, boek-
drukkerstypen, vandaar formis
expriingre, drukken; formatio, de
vorming, het maken; adj. for-

mativus, vormend, b. v. nisus
formativus, de vormdrift, Blu-
menbach; verb, formo, are.

Formaldehydum, —dus, het oxyde-
hydraat van formyl.

Formica, de mier; formicatio, het
mierengekriewel ; formicans, krie-
welend; pulsus f., de nog slechts
zeer zwak slaande, als het ware
kriewelende pols.

Formix, eene voortvretende vlecht,

herpes exedens of esthiomenus.
Formoius, fraai gevormd ; subst. for-

mositas, de schoonheid.
Formula, het voorschrift; het tech-
nische voorbeeld, een voorschrift

voor de scheikundige samenstel-
ling van lichamen, van genees-
miadelen.

Formvlinum, het formyline, iden-
tisch met methylamine, Roch-
leder.

Formylum, formylium, het formyl,
radikaal van het mierenzuur, for-
mylicum acidum.

F&mcue, de oven.

Fornix, het gewelf; bot. de schub.
het honigklepje; adj. fornicatusi
sterk gewelfd, met schubben ge-
sloten.

Forum, de markt, gerechtsplaats,
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rechtbank, vierschaar; adj. fo-

rensis, wat daarop betrekking
heeft.

Fossa, die groove, de gracht; f. de-
rivatoria, een aiVoerend kanaal:
fossorius, entom. gesehikt tot
graven, b. v. pedes ;fossores, gra-
vers.

Fossiliferus, een gestcente dat orga-
niselie overblhfselen bcvat.

Fossilis, uit de aarde opgedolven.
Fossilisatio, de verandering van

dierlijke en plantaardige stoffen
in fossielen.

Fovea = fossa; dimin. foveola; adj.

foveolatns, entom. gegroefd.
Fraetura, de breuk, b. v. ossiuni;

fractio, de rekenkundige breuk;
fragmentum, fragmen, een breuk-
einde, eon afgebrokcn stuk;verb.
frango, ere, fractus, gebroken.

Fragiklas, de breekbaarkeid, broos-
heid, b. v. ossium; adj. fragilis,

breekbaar, broos.
Framboesia, yaws, pians, het fram-

bozenuitslag, eene aanstekelijke,
in Guinea en eenige andere stre-
ken voorkomende ziekte, welke
zich kenrnerkt door aardbezie-
vormige uitwassen.

Fraus, hetbedrog; adj. fraudulen-
tus, bedriegelijk.

Frater, de broeder; adj. fraternus,
broederlijk; fraternitas, de broe-
dersehap, broederlijke lief'de.

Fremitus, het knarsen, het snor-
rende geluid, b. v. fremitus pee-
toralis ; verb, fremo, ere.

Frendor, het knarsen, ruisclien;

verb, frendo, ere.

Frenum, __de toorn, teugel ; entom.
eene lijst, vlies, welke zich van I

de zijde van ket schildje tot
jden wortel der bovenvleti-

gels uitstrekt, toom of vleugel-
vhes; dimin. frenulum, b. v. fre-
nulum linguae, praeputii, het
toompje.

Frequens, menigvuldig, volkrijk

;

subst. frequentia; verb, fre-

quento, are, dikwgls bezoeken.
Fretum, de zeeengte.
Friabiiis, brokkelig, wat fijn kan

gewreven worden.
Frictio, fricatio. het wrijven; verb,

frieo, are.

Frigefacienlia remedia, verkoelen-
de, koud makende middelen : verb.

frigefacio, ere.

Frigidarium, een koelvertrek, b. v.

in baden, wasehhuizen, enz.
Frigus, de koude, zoowel uit- als

inwen dig; stadium frigoris, het
huiverige stadium in tusschen-
poozende koortsen; adj. frigidus,

koud; frigidiusculus, subfrigidus,

koel; verb, frigeo, ere, koud, hui-
verig zijn; frigesco, Sre, koud
worden.

Frixus, frietus, geroosterd.
Frons, frondis, het loof; frondes,

de blad- en stengelvormige dee-
len der varens, wieren, enz.;
verb, frondeseo, ere, met loof be-
dekt worden; fronctiformis, loof-
vormig; frondosus, loofachtig,

loofdragend; frondescentia, het
uitkotnen, de ontplooiing der bla-
deren.

Frons, frontis, het voorhoofd;
adj. frontalis, b. v. antennae f.,

aan het voorhoofd gchechte voe-
lers.

Fructijicatio, bot. de vruehtmaking,
vruchtzetting; de stand der vrucht;
eaulis fructiflcans = caulis fer-
tilis.

Fructus, de vrucht; bot. het riip
geworden ovarium; verb, fruor,
frui, genieten; fructifer, vrucht
dragend.

Frugalilas, eene matige levenswijze,
adj. frugalis.

Fruges, de veldvruchten, adj. fru-
gifer, vruehten aanbrengencl.

Frwmentum, het koorn; adj. fru-
mentaceus, b. v. spiritus f., de
koornbrandewijn.

Frustulariae, ovale of langwerpige
cellen, deels afzonderlijk staande.
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deels draadvormig in rijen aan
elkander gehecht, bijna altijd in

dea inhoud der maag van konij-

nen voorkomende.

Frutex, de struik; dimim fruticu-

lus; adj. fruticosus, struikachtig,

struikvormig.

Ffutilegus, zaden zoekend, zaad vre-

tend, b. v. cornix £, dc roek.

Fucus, zeewier, alg; fucoideae, de
familie der bruinwieren.

Fucusinum, eene basis uit het fu-

cusamid, onmiddellijk uit het

fucusol verkregen door behande-
ling met kalihydraat.

Fucuxolum, fueusoleum, het fucusol,

uit wieren getrokken door ver-

dund zwavelzuur.
Fuga, de vlncht; verb, fugio, ere,

vluehten, vlieden.

Fugax, vluchtig, voortvluchtig;
subst. fugacitas, de voortvlucb-
tigheid.

Fulcrum, de steun, kruk; entom.
= os hyoideuni ; verb, fulcio, ire,

stutten, ondersteunen ; fulcrans,

entom. ondersteunend, b. v. tro-

chanter.
Fu'gur, de bliksem ; falgurans, blik-

semend.
Fuligo, het roet; adj. fuliginosus,

b. v. color f., eene roetbruine
kleur.

Fulmen, de bliksem; adj. f'ulmi-

nans; morbus £, eene plotseling
ontstaande en gewoonlijk doo-
dclijk eindigende ziekte.

Fidminanum, het fulminan, een pa-
raeyaii, in cyanverbindingen ; aci-
dum fulminanicum, het fulminan-
^of knalzuur, een paracyanzuur.

Fulvus,_ donkergeel, geelbruin.
Fumarkum aci'dum, het fumarzuur

in de duivekervel, Fumaria.
Fumarium, fumigium, een rook- of

droogkamer, droogvat.
FumaroU, eene opening in een vul-
kaan waaruit rook en gassen te
voorschijn komen, ook de rook-
wolken die er uit komen.

Fumigatio, de berooking; verb, fu-

migo, are.

Pmnisugium, eene tabakspijp.
Furnus, de rook; adj. futualis, b. v.

cereoli f._, reukkaarsen; essentia
1'., reukspiritus ; fumatus, fumosus,
rookkleurig.

Functio, de verriehting, bezigheid;
verb, fungor, gi, verrichten, werk-
zaam zijn, iets waarnemen.

Funda, de slinger; in de verband-
leer: een vierhoofdig verband.

Fundus, de grond, de bodem; fun-

dus uteri, het bovenste gedeelte

van de baarnioeder.

Fxmginum, eene stikstofhoudende,
scheikundig inditterente stof in
vele zwammen.

Fungus, zwam; adj. fungoides, fun-
gosus, zwammig; fungi, bot. de
orde der zwammen.

Funiculus, de streng; f. umbilica-
lis, de navelstreng; f. spermati-
cus, de zaadstreng; bot. = po-
dospermium; adj. funiculatus, ge-
steeld, b. v. semina.

Funis, het touw, een koord, strik;

adj. funalis.

Fur, de dief; verb, furor, ari, ste-

len, rooven.
Furca, de vork, gaffel; adj. furcalis,

furcatus, gaffelvormig, gevorkt,

b. v. haren, pili, bij de planten;
dim. furcella, furcula, waarmede
men ook het bovenste gedeelte

van het borstbeen alsmede het
sleutelbeen bedoelt.

Furfur, zemelen, zemelachtige haar-

worm, hoofduitslag; adj. furfura-

ceus, furfurosus, zemelachtig; fur-

furatio = desquamatio fui'i'ura-

cea, eene hnidziekte waarb^ de
opperhnid als kleine schubben
loslaat.

Furfuramidum, wordt verkregen
door furfurol te vermengen met
eene overmaat van ammoniak.
waardoor na verloop van eenige
uren de massa kristalvormis? ver-
stijft.
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Furfurinum, eerie kunstmatige ba-

sis, bereid nit furfuramid.

Furfurisca = pityriasis.

Furfuroleum, kunstmatige rnieren-

olie, kaneelachtig riekend.

Furia, de razernij, nianie, woede;
f. infernalis, de dolworrn. eene
zeer gevaarlijke in Zweden jji-

heemsehe, doodelijk kwellende
draadvvorm.

Furibundus, furiosus, woedend.
Furnus, de oven; furnus anemius.

de windoven; furni catini, deka-
peloven; furnus docirnasticus, de
probeeroven; f. reverberius, de
reverbeer- of strijkoven.

Furor, de woede, razernij ; f. uteri-

nus = nymphomania of man-
ziekte; verb, faro, ere, woeden.

Gaduinum, de vetstof inleverfcraan,

oleum jecoris aseili, van den ba-
beljauw, Gadus morrkua.

Gam, gea, de aarde.
Gaebiodynamice, gaeobiodyn arnica,

de algemeene levenskracht der
aarde, de leer dienaangaande,
Most: adj . gaebiodynamicus. gaeo-
biodynamicus.

Gadolinite. een lichtgroen mineraal
dat in graniet- en veldspaatge-
steenten voorkomt, het gadoli-

• niet.

Gaeephagia, gaeophagia, het aarde

eten; adj. gaeephagus, gaeopha-

gus, aarde etend.
Gaegenetica, de leer van het ont-
staan van den tegenwoordigen
toestand der aarde, Zennek.

Gaegemtograplda, de besehrijving
Tan de liehamen der aarde, vol-
gens Zennek.

Gcdcwhthaemia, galacthaemia, de af-
zondenng van eene bloedigemelk,
b. v. bij koeien die scherpe, na-
deelige kraiden gevreten heb-

Furunadus, eene bloedzweer; furun-
eulosis, bij nieuweren : de furun-

keldyscrasie, ten gevolge waarvan
de daardoor aangetasten nn en
dan aan belangrijke en zeer pijn-

lijke bloedzweren lijden.

Futio, bet gieten; de versmelting,

fnsie; het smelten; adj. fusorius;

verb, fundo, ere, gieten, vergie-

ten, b. v. lacrymas.
Fastis, de geesel, roede; fustigatio,

het geeselen.

Fusm, de klos Tan een spinne-
wiel; entom. een werktuig aan
de onderlip der maskers van
vele insekten: adj. fusiforrnis,-

penvormig; ook de naam van
een geslacht van buikpootige
weekdieren.

ben; bij sommigen = lipaemia.
GalfKtacrasia, de onvolkomene men-
ging der melk.

Galaclacratia, het uitvloeien van de
melk; het onvermogen om de
uitvloeiing te beletten.

Galactagogus, melkleidend. de melk-
iiitseheiding bevorderend.

Galactalcohol, galactocohol, een uit
de melk van paardemerrien be-
reide alkoholische drank bij de
Tartaren, koumiss geheeten.

Galactapostema, het zogabsces.
Galacticus, galactinns, de melk be-

treffende, daarvan herkomstig.
Galactiferus, galactophorus, rnelb-
voerend, melkhouclend.

Galactinum, het eigenlijke stollende
en voedende bestanddeel van de
melk. Docbereiner.

Galaciinomyces, galaetinospongus,
geleizwam, Eitgen.

Galactirrhom, galactorrhoea, de
melkvloed. overmatige zoe-afschei-

ding op ongewone tijden; adj.

2'alaetirrhoicus.

GalactiscMsis, galaetoschesis, de ver-

houding van bet zog, zoowel uit

hoofde van stoornissen in de af-

zondering als mdeuitscheiding;
adj. galactischeticus.

Galadite, melksteen, een gesteente
hetwelk bevochtigd of gewreven
een melkachtig sap oplevert.

Galactocarada, de zoogenoemde
melkstaar, naar de kleur benoemd.
cataracta lacticolor.

Gcdactochrous, galactochrus, nielk-

klcurig.

Galactodes, galactoides, melkachtig,
melkkleung, b. v. urina g., eene
melkkleurige urine, bij kinderen
die aan wormziekte lijden.

Galactodiaeta, de melkdieet.
Galactodiarrhoea, een melkachtige
loop; = fiuxus coeliacus.

Galaetoedema, een oedemateus zog-
gezwel, Sehmalz.

Gakictomastapostema, —sloparectb-

ma, een borstklierabsces.

Galactometastasis, zogverplaatsing,

zoo als men vroeger bij puerpe-
raalkoorts aannam, waarbij na
den dood dikwijls deels het pe-
ritonaeum deels het hersenvlies

met een kaasachtig exsudaat be-
dekt werd gevonden; adj. galac-
tometastaticus.

Galactometrum, een werktuig ter

bepaling van het gehalte der
melk; melkmeter.

Galactomyces, eiwitzwam, weeke
kanker, Bitgen.

Galactoncus, een zoggezwel.
Galactophagia,liei gebruikvan melk,
melkvoedsel ; adj. galactophagus.
zich met melk vocdend.

Galattoplithisis, de uittering des
lichaams door overmatig verlies
van zog, inzonderheid bij zo-
gende vrouwen, tabes laetea.

Galactophyga remedia, zogverdrij-

vende micldelen, gewoonlijk wordt
de kamfer als zoodanig be-

sckouwd.
Galactopiometrum, een werktuig om

het vetgehalte van melk te be-

palen.
Galactoplania, het uittreden van de

melk in omringende deelen; adj.

gal actoplanicus

.

Galactoplerods, een overvloed van
melk; adj. galactopleroticus.

Gcdactopoesis, de melkbereiding, zog-
afscheiding: adj. galactopoeticus,

—poeus, nielkbereidend.

Gcdar.to'posia, het melk drinken, de
melkkuur.

GaladopOtus, melk drinkend; ga-

lactopotes, de melkdrinker of

melkdrinkster.

Gcdactopyra, galaetopyretos, de zog-

koorts, bij kraamvrouwen; adj.

galaetopyreticus.

Galactorrhoea = galactirrhoea ; adj.

galactorrhoi ens

.

Galactosaccharicus, melksuikerzuur-

houdend; acidum galactosaccha-

ricum, gewoonlyk acidum sacco-

lacticum of saccholacticum, het

melksnikerzuur.
Galactosaixharum, de melksuiker,

sacckarurn lactis.

Galactoscopium, een werktuig ter

onderzoeking van melk, dat van
Donne is een der besten.

Galactosis, de overgang in melk;
meestal =^ galactopoesis.

Gatactospongus = galactomyces.
Galactostasis, het ophouden der zog-

afscheiding; adj. galactostaticus.

Golactosyrinx, een zogfistel.

Galactotrophe, —phesis, —plda, melk-
voedsel, de voeding met melk;

adj. galactotrophicus.

Galactozemia, het verlies van melk

;

adj. galactozemicus.
GaladucMa, galuchia, het zogen,

tot stilte brengen; adj. galactu-

chicus, galactuchus, galochus.
zogend, het zogen betreffende.

Galacturia, het melkwateren, de
ontlasting van eene melkachtige
urine ; adj. galaeturicus, wat op
het melkwateren betrekkingheefl.

Galbtdus, bot. de kegelbes. waarbij
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tie zaden zijn vereenigd in een
|

hoofdje met onderling vergroeide I

vleezige schutbladen, b. v. bij

den jeneverstruik, Juniperus.

Galea, de helm, de muts ; een helm-
i

vormig hoofdverband
;
galea apo-

j

neurotica capitis, de peeskalot,

schedelkap van het hoofd; bot.,

het gewelfde dee] van de boven-
Hp, als deze ver over de onderste
is keengebogen bij gemaskerde
bloemen; adj. galeatias.

Gcdeamaurosis, het amaurotisehe
kattenoog. Beer, eeue blindheid

met verwijding der pupilenopa-
liseering in net inwendige van
het oog.

Galeaiicon, galiaticon, dekattenarm,
wezelarm, eene ten gevolge van
ontvvrichting van den sehouder
ontstane verkorting van den arm;
een men sen met korten arm.

G<dmo„ natuurlijk zwavellood, lood-

glans, glazuurerts.

Galenorrhoezus, het kattegespin.
Galeocerdo, een fossiele haai uit de

tertiaire lagen.

Galeocone, het kattenoog, met eene
langwerpige pupil.

Galeropia — oxyopia, een gebrek
van het gezicktsvertnogen waar-
door de voorwerpen zieh in een
zeer helcler licht vertoonen; ga-
leropus, remand die hieraan lifdt.

Galla, eene galnoot; gallae, zoo-

genoemde gallen, kleine gezwel-

len aan de pooten der paarden;
adj. gallaceus, gallatns, gallieus;

entom. ova g., in de galnoten
verborgene eieren; acidum galli-

cum, gallaceum, galnotenzuur.
Gallhuminicum acidum, het gallhu-
minzuur, het zwarte overschotna
droge distillatie van tannine.

Gollitinum, het hanegekraai.
Galium, fransch; morbus gallieus= syphilis.

GaUina, eene hen, kip, hoen; gal-
lus.de haan, een castraat; adj.

gallinaceus; pectus gallinaceum,

eene zeer gewelfde, maar zeer

smalle, bijna spits nitloopende
borstkas, kippeborst.

GaUinago, de snip ; caput gallina-

guis, bet hennehoofd, eene ver-

hevenbeid in het achterste ge-

deelte der mannelijke pisbuis.

Galvanismometrum, galvanom etrnm

,

een werktuig tor onderzoeking
van den graad van werking van
een galvanisch toestel.

Gakanismoscopium, galvanoscopi-
um, = galvanismometrum.

GaLvanismus, de door aanraking
ontstaande elektriciteit, aldus ge-
noemd naar den ontdekker Gal-
vani; adj. galvanicus, het galva-
nismus betreffend of daartoe be-
hoorend, galvanisch.

Ga'vanodesmus, van Struve, een toe-

stel bestaande uit kleine koper-

en zinkplaten, in elk van welke
twee aan de basis samengesol-
deerde kegels door melaleu dra-

den met andere dubbele kegels,

16 in getal, tot eene keten ver-

bonden zijn; een toestel oin ver-

stikten of verdronkenen bij te

brengen.
GamopetMus, bot. = monopetalus,

b. v. corolla.

Gamphae, gamphelae, kinnebak.
Gangame, gangamon, hot groote

net, Bauhin.
Gangliilis, ganglionitis, de ontstc-

king van ganglia.
Ganglion, een zenuwknoop, pees-
knoop; een zoogenoemd overbeen,

een beursgezwel op het verloop

van eene pees; ganglia aberran-
tia, volgens Hyrtl inconstante,

aan lijken voorkomendeganglien-
kogels aan de achterste wortels
van de groote zenuwen; dimin.
gangliolum; adj. gangliaris. gan-
gliotlies, de ganglien betreffende;

gangliodes, met een ganglion
overeenkomstig; gangliosus, met
ganglien.

Ganglionaria, gangliaria. gangliata.
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de dieren zonder ruggemerg, Eh-
renberg.

Gangrae.na, koudvuur; plaatselijke

afsterviti" van eenig deel; bij' de
ouden ook een kankerachtig ge-

zwel; gangraenescentia, gaugrae-
nosis, de neiging tot verster-

ving, de vorming van koudvuur;
fangraenoma, het verstorvene of

randig gewordene; adj. gangrae-
nicus,—nodes, —noides, —nosus,

brandig, koudvuurachtig : verb.

gangraenesco, ere, tot koud vuur
overgaan.

Gangraenanchone, vernauwing, toe-

snoering gepaard met gangraena.
Gangraenod.yspnoea, het moeielrjk
ademhalen ten gevolge van bran-
derige aandoening der ademha-
lingswerktuigen.

Gangraenopsis, branderige ontvel-
ling der wangen, Sam. Jackson.

Ganoidae, glansschubbigen, een af-

deeling van de visschen.
Garancinum, het garaneine, prae-
paraat uit meekrap, dat de verw-
stof bevat, krap-oranje.

Gargalismus, het kittelen, inzon-
derheid het tegennatuurlijke, b. v.

bij oname,nymphomanie;bij som-
mige nieuweren: het dierlijke

magnetismusj adj. gargalicus.
Gargareon, —rion, de hui'g.

Gargarisatio,—rizatio,—rismus, het
gorgelen; gargarisma, het gor-
gelmiddel; verb, gargarizo, are,

gorgelen; gargarisatus, —zatusj
gegorgeld.

Garrulus, snapaehtig, babbelziek;
subst. garrulitas; verb, sarrio,
ire.

Gas, eene door Van Helmont in-
gevoerde benaming, elke elastisch
gewordene vloeistof: lucht; gas
atmospb aericum , dampkrin gs-
lucht; adj. gasiformis, gasvormTg;
wordt het best aldus verbogen:
gas, gasis, gasa, gasorum.

Gasaelh'er, wordt verkregen wanneer
men terpentrjnolie onder toevoe-

ging van wijngeest aan eene dis-

tillatie onderwerpt.
Gaselateromeirwm, een werktuig tor
bepaling van de elasticiteit der
gassen.

Gasomelrum, de gasmeter, een werk-
tuig ter bepaling van de hoe-
veelheid gas welke door verbran-
diDg wordt verbruikt.

Gastcr, de rnaag, debuik; adj. gas-
tricus, de maag of den buik be-
treffende, b. v. plexus g., de niaag-
zenuwvlecht.

Gusteralgia, gastralgia, maagp^n,
buikpijn; adj. gasteralgicus.

Gasterataccia, gastrataxia, gastroa-
taxia, een opgeloste of auders-
zins verstoorde toestand van het
weefsel der maagvliezen: ehroni-
sche catarrhus van het slijmvlies

der maag, Sehonlein.
Gasterechema, gastrechema, de maag-
toon, waarneembaar door percu-
teeren en stethoscopeeren.

GasUropoda, buikpootigen, een
klasse van weekdieren, waartoe
onder anderen de slakken be-
hooren.

Gasterotheca, het buikbekleedsel bij

de insektepoppen.
Gasterysterotomia, gastrysterotomia,

de keizerssnede.
Gastornls, naam van een fossielen

vogel uit de tertiaire lagen van
Meudon.

Gastraemia, congestie van bloed
naar de maagvaten.

Gastraeum, ent'om. de buikvlakte.

Gastrectasia, gastrect&sis, de uitzet-

ting van de maagwanden.
Gastrdcobrosis, eene zwerende weg-
vreting der maagwanden.

Gastreleosis, de maagverzwering.
Gastrencephaloma, gastromyeloma.
mergz\vam der maag.

Gastrenchyta, de maagspuit.
Gastrmteritis, gasti'oenteritis, ont-
steking van maag en darmen;
volgens Broussais het locale pro-
ces waarop do nerveuse koorts,



130 OrASTRENTEKOMALACIA — GASTROPERITONITIS.

typhus abdominalis, berust; adj.

gastrentericus, gastrenteriticus.

Gastrenteromalacia.—malaxia,—ma-
laxis, de nmag-darmverweeking.

Gaslrepatiais, gastrohepaticus ; wat
tot de niaag en de lever betrek-
king heeft, b. v. arteria.

Gastrerethesia, erethismus gastricus,

ziekelijke prikkeling van de maag
en de spijsverteringswerktuigen;

adj . gastrerethisticus.

Gastricismus, gewoonlyk aandoe-
ning der maag ten gevolge van
rnoeielijkc verteerbaarheid;= gas-

trosis.

Gastritis, de niaagontsteking; adj.

gastriticus.

Gastroblennia. —blennorrhoea,—ben-

nozemia, de chronisehe eatarrhus
der maag met veel ontlasting van
slijm nit de maag.

Gastrobranchi, buikkieuwige vis-

schon, met de kieuwopening on-
der den buik.

Gastrobrosis, het doorvreten der

maagwanden; adj. gastrobrotieus.

Gastrocatharsis, bet uitwerpen uit

de maag, b. v. door braken; adj.

gastrocatharticus.

Gaslrochele, eene maagbreuk; adj.

gastrocelicus.
Gastrocholia, galachtig maaglijden.
Gastrocholo&is, eene galachtig gas-

trische koorts, Eisenmann.
Qastrocneme,—mia,—mium, de knit;

gastrocnemius, dekuit betreffend,

b. v. museuli gastrocnemii, de
kuitspieren.

Gastrocolica, de maagkoliek ;
gastro-

eolicus, de maag en bet colon

'betreffende, b. v. liganientuni of

omentum g,, de band of het net
tusschen de groote curvatuur der
maag en het colon.

Gastrodes, —oides, —oideus, niaag-

^ vorniig, builcvormig.
Gastrodi'abrosis, := g'astrobrosi3.
Gastwdialusis, eene groote door-
dringende maagwond; adj. gas-
trodialyticus.

Gastrodiatrema, een gat in de maag

;

gastrodiatrcsis, de doorboring
van de maag.

Gastrodidymus, eene misvorming
met dubbel boofd, hals, borst,

bovencxtremiteiten, bnik en bek-

ken versmolten, 2—4 onderextre-

miteiten.
GastroduodenaMs, de maag en den
twaalfvingerigen darra betreffen-

de, b. v. arteria.

Gastrodnodenotyphus, Eisenmann=
petechiaalkoorts.

Gastrodyne, —nia, de maagpijn.
Gastrotiyslerotomia, gastrysteroto-
mia, de keizersnede.

Gastrolienalis, de maag en milt be-
treffend, b. v. liganientum.

Gastrolithiasis, eerie door steenaeh-
tige concrementen in de maag
ontstane ziekte; gastrolithus, een

maagsteen.
Gastrologia, de leer van de maag.
van den buik; gastrologus, ban-
delende over de maag of den buik.

Gasf.romalacia, —lacosis, niaagver-
weeking, volgens de meeste nieu-
weren : een lijkverschijnsel bij

kinderen : adj. gastromalacoticus.

Gastrometes, eene misvorming met
overtollige ledematen aan de
voorste vlakte van bet lichaam.

Gastromyces, —cms, buikzwam.
Gastromyeloma = gastrencephalo-
ma; gastromyelosis, de vorming
van gastromyeloma.

Gastromythus, een bnikspreker.

Gastroneuria, de werkzaamheid van
de maagzenuwen, gastronervia
naar Piorry.

Gastronomio., de boogere kookkunst

;

gastronomus, een kok voor lek-

kerbekken, een lekkerbek, een
smulbroer.

Gastronosos, gastronusos, eene niaag-
ziekte, onderbuikszickte.

Gastropat/na, eene maagkwaal; adj.

gasfcropathicus.

Gastroperitonitis, eene maag- en
buikvliesontsteking, Broussais.
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Gastrophrenicus, de
^
maag en bet

Hiiddenrif betreffend, daartus-

.schen gelegen.

(£a$tvopm :hisi$t
_

gastrophthoe, de

maag- of buiktering; adj.gastro-
[

phthisicus, gastrophthoi cus.
Gaslroplethora, eene hyperaemie van
de maagvaten.

Gastropbdes, buikvinnige visscben. !

Gastroporphyrotyphus, bet gastriseh-
:

typheuse roodvonkmetkeelziekte. >

Gastroptt/gma, de buikspleet, plica

abdominalis, Wolff, plica een- !

tralis. v. Baer.
Gastropyra, een ontstekingachtige
toestand van bet slijmvlies der

maag met koorts. Eisenmann.
Gastropyreios, gastriscbe koorts.
Go-strorrhaqia, de maagbloeding,
bloedbraking ; adj. gastrorrhagi-

cus.

Gastrorrhaphe, —phia, debuiknaad.
Gastrorrkoea, een slijruerige of se-

reuse vloeiing uit de maag, Pi-

orry.

Gastroscopia, de onderzoeking van
den buik; gastroscopium, een
werktuig, hoorbuis tot dit einde;
bij sommigen — bysteroscopium.

Gastrosis, nieestal = gastricismus.
Gastrospongiomata, maagzwam.
maagtuberkels.

Gastrostenosis, eene vernauwing van
de maag.

Gastrotome, —mia, de bniksnede;
adj. gastrotomicus, —tomus, de
gastrotomie betreffende.

Gaslrotympanites, maagwinden.
Gastroxytes, bet maagzuur.
Geinicum, gaeinicum acidum, bet
geinezuur in de zwarte tuin-
aarde.

Geisoma, de wenkbrauwbogen.
Gelasinus, lachend, het laehen be-

treffend; dentes g., de snijtanden,
daar doze zicb bij bet lacben ver-
toonen.

Gelasma,—mus, het lacben, somtijds
ook het krampachtige lacben.

Gelatina, gelei; adj. gelatinosns.

Gelatus, congelatus, bevi-oren, ge-
stold; verb, gelo, are, gelasco, ero.

Gelu, de koude, vorst; adj. gelidus.
Gemellus, geminus, dubbel

;
gemelli,

gemini, tweelingen: gemina evo-
lutio,symmetriscbe oritwikkeling;
verb

;
gemino, are, verdubbelen:

geminatus, bot. gepaard, b. v.

semen.
Gemitus, bet zuchten; verb, gemo,

ere; gemebundus, zuchtend.
Gemma, de knop, edelsteen; bot.

de bladknop : gemma florigera, de
bloemknop; gemmae adventitiae

of lafcentes, toevallige bladknop-
pen; dimin. gemmula, bot. r=
plumula.

Gernmatio, de toestand van knop
bij de planten.

Genu, eene wang.
Geneologia, de leer van de afstam-
ming der geslachten; adj. genea-
logicus.

Generatio, de voortteling, wording,
voortplanting van het geslacht;
verb, genero, are.

Generosus, edelmoedig, edel;vinum

g., goede. edele wijn.

Genesiologia, de leer aangaande de

voortbrenging, wording.
Genesis, de wording, het ontstaan,
voortbrenging; adj. geneticus.

Geniculum, eene kleine knievormige
buiging; adj. geniculates, ge-

knikt, geleed en bij ieder lid van
ricbting veranderend ; entom. an-

tennae g., van geledingen voor-

ziene, of geknikte voelers.

Gerdoglossus, musculus, de kintong-
spier.

Geniohyodes, —oides, —oideus, mus-
culus, de kintongbeenspier.

Geruon, genlum, de kin; de baard
aan de kin.

Genitalis, de voortteling betreffend;
genitalia, partes genitales, de
voortplantingswerktuigcn, de ge-
slachtsdeelen.

Genitor, cle voortbrenger, vacler; ge-
nitrix, de moeder.
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Genitura, het zaad, de voortbren-
giug, de voortteling.

Genius, de eigenaardige toestand
van een wezen ; de beschermgeest;
genius

_
roorbi, het karakter van

eene ziekte, • vooral dat van epi-

demisciie en endemisehe ziekten.

Genneiicus z=, genitalis.

Genometaboie, ue overgang in een
ander geslacht. geslacktsverande-
ring, Malacarne; adj. genometa-
bolicus.

Gentianinum, bet gentianine, eene
gekristalliseerde stof in de gen-
tiaan, niet bitter, zich verkou-
dende als een zwak zuur.

Genu, de knie, knievormige bui-

ging.
Gemtinus, onvervalscht, eoht; tegen-

stelling: spurius.

Genus, bet geslacht; adj. genericns,

het geslacht betreflende, daartoe
beboorende.

Genyantritis, de ontsteking van de
bolte van Highmor.

Genyantron, de bolte van Highmor.
Geobiologia, de leer van bet leven
der aarde, Bonqoy.

Geoblastae, aardkiemers. planten
bij welke by het ontspruiten
de zaadlobben onder de aarde
blijven.

Geockosia, het aardbad, het beschud-
den met aarde.

Geodes, aardacbtig, met aarde over-

eenkomstig, aarde bevattend, ook
holle klonters in de gcsteenten.

G eogastromycetes, geogastromyci,

aardbuikzwammen.
Geogenia. de aardvorming, de leer

van de vorming der aarde.

Geognosia, geognosis, geognostiee,
de kennisvan de aard- ensteen-
soorteu; adj. geognosticus.

Geogravhia, de besehrijving van de
aarde; adj. geographicus.

Geologia, de aardkunde; adj.geolo-
gicus, geologus.

Geomelria, delaudmeetkunde, aard-
nieting, de leer van de uitge-

jeometer, een land-breidheden;
meter.

Geomyricinum, eene wasaehtige stot

in het steenkool.

Geosaurus, een reusachtig reptiel

uit het jnratijdperk.

Geoscopia, de beschouwing, onder-

zoeking der aarde: adj. geosco-

pieus, zich daamiede bczig hou-
dende, wat daarop bctrekking

beeft.

Geotomia, de verdeeling van de aarde

in lente-, zomer-, herfst- en win-
terstreken, volgens Butte.

Germ, de ouderdom, de grijsheid.

Gei-atologia, de leer van den ouder-

dom; adj. geratologicus, —gus.

Germm, de kiem, de plantekiem;

de vruehtknop bij de planten,

bet bevruektende deel in het dier-

lijke zaad; adj. germinalis.

Germinatio, het ontkiemen ; adj.

germinativus; vesicula germina-
tiva, het kiemblaasje : macula ger-

minativa, de kiemvlek; verb, ger-

mino, are.

Gerocomeum, gerocominra, geronto-
eomium, een hospitaal voor oude
menschen, een invalidehuis.

Gerocomia, de verzorging van den
ouderdom; adj. geroeomicus.

Geromarasmns, ue zwakte en de ge-
breken van den ouderdom.

Geron, de grijsaard ; adj. geronticus.

Gerontophihalmia, eene eigenaardige
oogontsteking bij oude lieden.

Gero7itopia, het zwakke gezichts-

vermogen by oude menschen, Van
der Linden.

Geronlotoccon, gerontoxon, gero-
toson, arcus senilis, de grijsaards-

boog, eene bij grijsaards voorko-
mende verduistering aan den be-
nedenrand van bet hoornvlies.

Gerotropheum = gerocomium.
Gerotrophia =. gerocomia: adj. ge-

rotrophus.
Gesto.Ho, het dragen: eene passieve

lichaamsbeweging ; de zwanger-
sehap; verb, gesto, are.
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Gestus, gebaardenspel, gebaarden. I

Geusionosi, geusiontisi, de ziekten !

van bet smaakvermogen.
Geusis, het smaakzintuig, de smaak,
het proeven; adj. geustieus, den
smaak betreflende; geustos, door
den smaak te onderscheiden.

Geusterion, geusterium, bet smaak-
zintuig, smaakorgaan.

Geustica, —ce, de leer der versehijn-

selen van den smaak. Zennek.
Geyser, een ijslandseh woord voor
heete tusschenpoozende bronnen.

Gibber, gibbus, de bult; adj. gib-
bus, gibbosus, bot. bultig, met
bulten bezet, b. v. calyx; ge-
welfd.

Gibberositas, gibbositas, een bultig
voorkomen, bet bultig zijn.

Giganteus, gigantodes, reusachtig.
Gilvus, geelachtig, grauw, geel.

GingipedAum, eene vroegere bena-
|

ming voor scorbuut, Regner Snoy.
i

Gingiva, bet tandvleesch
;
gingivitis, :

in de plaats van ulitis, eene ont-
steking van bet tandvleesch.

Gingiymus,
_

ginglysmus, bet schar-
niergewricht, waarbij buiging en
uitstrekking mogelijk is ; adj. gin-
glymodes.

Girasol, een soort van doorscbi}-
nend opaal, ook vuuropaal, fire-
opal, geheeten.

Glabella, de voorboofdsplaat, de
gladde, onbebaarde plaats tus-
soaen de wenkbrauwen.

Glaber
;
glad; bot. onbehaard. b. v.

\

epulis of stamen; subst. glabri-
I

.ties, de gladheid.
Glades, vs; adj. glacialis; acidum

glaciale, een gekristalliseerd zuur.
Gladius, een degen, het zwaard:

gladiator, een zwaardveehter.
Glandebalae, de okselharen.
Glanclula, de klier; bot. glandulae
melliferae, twee klieracktige ver-
dikkingen aan de uitwendigezijde
der kelkbladeren van MalpigUa:
adj. glandulosus, glandularis!
klieracbtig, van klieren voorzien.

Glans, de eikel ; bot. = mix
;
glans

sclopetaria, een geweerkogel.
Glarea, bet kwartszand; fijn zand,
ook bet in het lichaam gevormde,

Glareinum, bet glareine, eenepseu-
doorganische,_ met gclei en eiwit
overeenkomstige stof, welke in de
meeste zwavelwateren zoude voor-
komen, Anglada.

Glaucinum, het glaucine, een alka-
lo'ide in het gehoornd schelkruid,

Glaucium luteiim.

Glaucoma, glaucedo, glaucosis, de
groene staar, eene ziekte van het
glasachtig lichaam; adj. glauco-
maticus, —tosus, —todes.

Glaucomelo-nicum acidum, het glau-
comelanzuur, blauwe kristallen
welke zich bij het lang staan van
ellagzuur afzetten.

Glauconite. een mineraal dat als

korrels in het groenzand voor-
komt, het glauconiet.

Glaucophthalmus, blauvvoogig.
Qlaucopicrinum, een alkalo'ide in
Glaucium lufeum.

GlaiKopis, glaucops, glaucopus =
glaucophthalmus.

Glaucns, grauwgroen, blauwacbtig
groen; entom. witachtig blauw.

Gleba, eene aardkluit, brok, klomp

;

glebae. anat. de kwabjes van de
vrouwelijke borstklier; adj. gla-
batus, entomol. ova glebata, in
den mest verborgene eitjes.

Glene, eene vlakke verclieping, been-
verdieping; adj. glenoidalis, gle-

noideus, zwak verdiept, vandaar
fossa glenoidalis, eene niet diepe
gewrichtsvlakte.

Glenicus, cellig, eelacbtig.

Gleniiis = pbacitis, Harless.
Gliidiimm, gioeadinum, het glia-

dine, het planteslijm uitdekleef-
stof van eenige koomsoorten.

GlischrocMlus, kleverig en galach-
tig ; sedes glischrocholae, een kle-
verig galachtige stoelgang.

Gliscliron, de kleefstof; het kleve-
rige bestanddeel van het bloed;
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adj. gliseliros, kleverig; glischro-

des, glischriodes, kleefstofach-

tig; glischrotieus, de kleefstof
I

betreffende.

Globulinum, sphaeridinum, het glo-
buline, het hoofdbestanddeel van
de bloedlichaampjes, volgens Mul-
der eene proteineverbinaing, vol-

gens Lecanu oplosbaar in koken-
den alkohol.

Globus, de kogel, bol; dimin. glo-
bulus; globus hystericus, het ge-
voel van een uit het ondcrlijf

door den slokdarm opstijgenden
bal, by hysterische vrouwen : glo-

buli sanguinis, de bloedbolletjes,

bloedlichaampjes; adj. globosus,

globularis; bot. capitulum, een
rond blocmhoofdje.

Glochidatus, weerhaken.
GheMs, gloehin, plur. glochi'des,

glochines, hoek, punt, spies, een
borstel met weerhaken bezet, b. v.

bij de grassen; ook deze weer-
haken zelve; adj. glochidiatns,

weerhakig,_ als de borstels aan
den top pijlvormig zjjn en terug
gebogene haakjes Jiebben.

Glomer, glomus, een kluwen, bal,

plukselprop ; dimin. glomerulus,
glomulus ; verb, glomero, are, tot
een bal of kluwen maken.

Glossa, glotta, de tong; adj. glot-

ticus, de tong betreffend
; gios-

sodes, tongvormig.
Glossagra, glossal gia, pijn in de
tong, eene tongkwaal; adj. glos-

sal gieus.

Glossantrax, tongkarbonkels ; vete-

rin, tongbrand, pestkool aan de
tons, kwaadaardige tongblaren
bij het hoornvee.

Glossariwm, entomol. de tong.
Glosaepiglohims, glossoepiglottieus,
de tong en het strotkfepje be-
treffende, b. v. ligaraentum glos-
soepiglotticum, de bandtusschen
de tong en het strotteklepje.

Glossismus, het kussen, trekke-
bekken.

Glossitis, eene ontsteking van de
tong; adj. glossitieus.

Glossoolennotheca, een slrjnibuidel

onder de tong, zooals Fleisch-

mann er aldaar veel vond.
Glossoco.rcinoma, de tongkanker.
Glossocatoche, het naar beneden
drukken van de tong; glossoea-

tochus, een werktuig, eene soort

van tang, daartoe dienstig.

Glossocele, de tongbreuk, het kramp-
achtig uitsteken, de vergrooting
van de tong.

Glossocomhim, de bus, een lede-

sehroef, de bank van Hippokra-
tes, ten gebruike bij het verbin-

den van dijbrenken.

Glossodesmus, de tongriem, een

tongverband.
Glossograp/tia, de besehrijving van
de verschillende opvattingen
eener plaats in een werk; de
anatomisehe besehrijving van de
tong; glossographus, een kant-
teekenaar of uitlegger van kant-
teekeningen ; iemand die zich met
de ontleding van de tong bezig
houdt.

Glossologia, de leer betreffende de
tong; somwijlen de spraakleer;
bot. de terminologie, de leer van
de kunsttermen.

Glossolysls, eene verlamming van
de tong; adj. glossolyticus.

Glossonms, een tonggezwel.
G'lossopalatinus, wat op de tong en
het verhemelte betrekking hceft,

b. v. musculus g., de tongverhe-
meltespier, constrictor isthmi
faucium.

Glossopetm, tongsteenei
vroeger gegeven aan
haaietanden.

Glossop/haryngeus, de tong en
keel betreffende, b. v. nervus glos-

sopharyngeus, de tongkeelzenuw.
Glossopklegia = Qjlossolysis ; adj.

Elossoplegicus 01 glossoplecticus.

sso2;tosis, het uitzakken van de
tona-.

naam
fossiele

de
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Glossorrhagia, de bloeding van de

tong; adj. glossorrhagicus.

Glossofrhaphia^ de tongnaad; adj.

glossorrhaphicus.

Glossoscirrlius, kanker der tong.

Glossoscopia, het onderzoeken, het

bezien van de tong.
Glossospasmus, de tongkramp.
GlossospatJia, een tongspatel, om de
tong ncder te drukken.

Glossostaphylmus, de tong en de
huig betreffend, b. v. nmsculus
g., de tonghuigspier.

Glossosteresis, het uitsnijden van de
tong.

GlossostropM-a, het omkeeren van de
tong, met de punt naar aekte-

ren, het zoogenoemde inslikken
der tong; adj. giossostrophieus,

—streplueus.

Glossolheca, en torn, het tongbekleed-
sel bij de insektepoppeh.

Glossotomia, de ontleding van de
tong; somtijds = glossographia

;

glossotomus, de ontleder der

tong.
Glossypertrophia, hypertrophic, ab-
normale vergrooting van dctong.

Glotlidospasmus, de stemspleet-
kramp, asthma thymicum van
Kopp.

Glottis, de stemspleet; somtijds =
epiglottis.

Glucinicum acidum, het glucinzuur,
een ontledingsproclukt van drui-
vesuiker.

Glucina, glycina, beryllium- oi'gly-
ciumoxyde, zoete aarde.

Glumae, bot. de kafblaadjes, de
buitenste sehntblaadjes welke elk
afzonderlijk aartje, spicula, orn-
geven, bij de gramineae eh ey-
peraceae.

Glutaeus, de billen betreffende, b. v.
musculi glutaei, de bilspieren.

Gluten, de kleefstof, hoofdzakelijk
in de zadenran de gramineae;
somtijds de lijni; adj.glntinosus;
bot. caulis glutinosus, een met
een kleverig vocht bedekte Sten-

gel; vinctura glutinosa, hetstijf-

selverband.
Gluti, glutia, de aehtcrste verhc-
venheden van de vierheuvelen in
de hersenen; de gvoote trochanter.

Glutinum, glutinium, het giutine=
colla, beenderenfijm.

Glutitis, ontsteking der bilspieren.

Glycerida, de glyceriden, neutrale
glycei'jloxydezouten, verkregen
door de glyceryloxyden met zuren
te behandelen.

Glycennum, het glycerine, Stee-
le's zoet, oliezoet, ontstaat bij de
verzeeping van de meeste vetten.

Glycerylum, —Hum, het glyceryl,

radikaal van glycerine.

Glycion, glycium, glycyrrhizinum,

de zoethoutsuiker ; glycion, som-
wrjlen voor beryllium.

Glycocolla, bj.j sommigen glycinum,
lijmzoet, lijmsuiker.

Glycolicum acidum, het glycolzuur,

verkregen uit benzglyeolzuur door
koken met waterkoudende zuren.

Strecker; het amide is glycocoll.

Glyphirrhojnphae ; eniarginatiro-

stres, Linn., tandsnavelige vogels,

metl—2insnijdingcn aan depunt
van den snavel.

Glypta, glypter, de graveernaald,

beitel; adj. glyptos, gebeiteld, ge-
graveerd.

Glyptodon, een reusachtig tandeloos
dier uit de boventertiaire lagen

van Zuid-Amerika, tot de schild-

dieren, armadillos, behoorende.

Gnampsis, de inbuiging, kromming;
gnamptos, gebogen, gekromd.

Gnarus, kundig, ervaren.

Gnathalgia, de pijn in de wangen;
= prosopalgia.

Gnathancylosis, de aneylosis van de
kaakbeenderen ; adj. gnathancy-
lotieus.

Gnatltantropolypus, een polyp in de
holte van Highmor.

Gnathitis, eene inwendige ontste-
king van de wangen.

Gnathocynanclie, de ontsteking van
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de oorspeekselklier, gewoonlijk
angina parotidea genoemd.

G!«afAo^ram)W(2,dewangstreep,loopt.
van net midden der wangen uit-
gaande, naar de neusstreep, rki-
nogramma, en zoude een lcarak-
teristiek teeken zijn van buiklij-
deii bij kinderen, Jadelot.

Gnat/toneuralgia = gnathalgia.
Gnathoplastica, —ce, de kunstmatige
vortning van wangen.

Gnathaplastinx, een kaakbeenspalk,
bij breuken van de kaak.

Gnoihorrhagia, eene bloeding nit de
inwendige vlakten van de wan-
gen; adj. gnathorrhagtcus.

Gnathvspasmus, de wangkramp.
Gnoma, de meening. net oordeel.
Gnome, het verstand, wilsvermogen.
Gnomon, de aanwijzer, het ri'cht-

snoer; een uurwerk, horloge, in-
zonderheid de zonnewijzer, ' ket
teeken van den ouderdom aan
de tanden der paarden : een win-
kelhaak.

Gnosis, het herkennen, leeren ken-
nen, weten; adj. gnosticus, van-
daar gnostici, zij die zich voor
kenners hielden, de geheimken- :

ners, godswijzen. . .

Gommelina = dextrine.
Gomphiasis, gomphiasnras, het voel-
baar los worden der tanden, in-
zonderheid na het gebruik van
znre spijzen of dranken : de tand-

Gomphosis, —phoma, het indrijven
van eenen spijker; de spijkersge-

yijze invoeging, b. v.van detanden
in de alveoli: van het hoofd van
het kind in het bekken.

Gonacrasia, gonacratia, de zaad-
vloed, het onverrnogen om het
zaad terug te houden.

Gonagm, gonyagra, de pijn in de
knie, de kniejicht.

Gonalyia, gonatalgia = gonagra,
G omarthritis, de eigenlijke jicht,
de

_
ontsteking van het kn'iege-

wricht.

Gonaura, de damp van het zaad.
aura seminalis.

Gonecystis, het zaadblaasje; adj. go-
necystieus.

Gonecystitis, de ontsteking van de
zaadblaasjes; adj. goneeystiticus.

Gonecystopyosis, de verettering van
de zaadblaasjes.

Gonepoesis, gonopoesis, gonopoeia,
de zaadbereiding betreffende

;
go-

nopoeus, zaadbereidend.
Gongrona, een knoop in een lang-
werpig deel; een zenuwknoop;
een tang om vreemde lichamen
nit den slokdarm te verwijderen.

Gongyle, — &',?,_ —lion, —Kdion, een
klein rond lichaam; bot. dekiem-
korrel, een rond, hard lichaam
dat na het afsterven van de plant
een nieuw individu vorrat.

Goniocatheter, een hoekvormige ka-
theter.

Goniomele, eene hoekige, knievor-
mige sonde.

Goniometrum, een hoekmeter.
Gonobolia, gonobolismus, het uifc-

spuiten van het zaad; eene pol-
lutio diurna, Plouequet.

Gonocdce, het witte kniegezwel, tu-
mor albus, J. F. Lobs'tein.

Gonoceh, eene zaadbreuk, uitstor-
ting van het zaad uit de ver-
scheurde zaadblaasjes in het cel-
weefsel ; bij sommigen : eene zwel-
ling van den bal en de zaad-
streng, ten gevolge waarsehijnlijk
van terughouding van het zaad.

Gonodes, genoides. met zaad over-
eenkomstig.

Gonodiscus, bet zelfdc wat vol^eus
v. Baer de discus proligerus, k?em-
schijf, beteekent.

Gononcus, gonatoncus. gonyoncus,
een kniegezwel.

Gonophjsema, eene uitzetting van
het kniegewricht, = gononcus.

GonojAerid.es, de paardestaartige ge-
wassen, Willdenow.

Gonorrhoblepharoea,dezoogeiioem.de
oogdruiper.

GONORKHOEA

Gonorrhoea, eigenlijkde zaadvloed.
\

gewoonlijk de druiper, blennor-
|

rhoea uretkralis syphilitica; adj.
cronorrhoicus.

(jonoscheocele = oscheocele semi-
nalis of spermatocele, de breuk
van de zaadvaten.

Gonostroma, stratum proligerum
v. Baer, de kiemlaag in het ei

van do zoogdieren.

Govostromatoaiscus = gonodiscus.
Gonostromatosorus, gonostromoso-

1

rus, de verhevenheid van de kiem-
laag in het ei bij de zoogdieren,
cumulus proligerus, v. Baer.

Gony, de knic, de knikking bij de
grashalmen, genieulum.

Gonyancon, eene verkromming van
de knie.

Gonyectiposis, de bnitenwaartsche
verbuiging van de knie,

Gonyocampsts, de ehroniseho ver-
buiging van de knie.

Gonyocele = gononcus.
Gonyorrheuma, de rheumatische pijn
in de knie.

Gonylyle, heteelt aan de knie.
Gorgoneus, bij eenige nieuweren:
steenmassa afzettend, lichamen
versteenend, b. v. de Karlsbader
minerale bronnen.

Gossypium, katoenboom, boomwol.
Gracilis, slank, lenig, tenger, rank

:

subst. gracilitas.

Gradus, eene schrede, de trap ; <n-a-
datio. de opklimming; adv. gra-
datim, trapsgewijze.

"

Grallarii, pedes, stelten; grallatores,
(aves) de steltloopers.

Gramen, het gras; adj. gramineus;
grammeae, de grasachtige ae-
wassen. a

Gramma, gram = >/1000 kilogram;
eene letter, streep.

Grando, de hagel; de zoogenoemde
hagelkorrel in het oog, chala-
zion; grandmes plnmbeac, jacht-
sehroot; adj. grandinosus, nagel-
korrelachtig

; os grandinosum.Tiet
teerlingbeen.
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Gramdatio, het opkomen van de
vleeschheuveltjes bij processen
van ettering; de vleeschheuveltjes
zelve; de vorming van schroot
uit lood, tin, enz. ; adj. granula-
ns, gegranuleerd, gekorreld.

Granum, de korrel, het grein, ge-
wicht; dimin. granulum ; adj. gra-
nosns, granulosus, korrelig.

Grapheum, graphl'um, graphinm. de
griffel, stekel, het penseel, om
mede teteekenen, te schrgven,
enz.; adj. graphidodes, graphio-
des, griffelvormig.

Graphicum, de inkt, elke vloeistof

waarmede men schrrjft, b. v. gra-
phium rubrum, roode inkt.

Graphiscus, een werktuig om pijlen
uit te trekken, van Diokles, eene
ijzeren ofkoperen tang met breede
platen welkc door sekroeven be-
wogen worden.

Graphite, het graphiet, potlood.
Graphomania,_ de schrijiwoede; adj.

graphomaniacus.
Graptolita, een geslacht van silu-
rische zoophyten.

Grapto-pora, een fossiel zoophyt ait

de silurische gesteenten.
Gratia, genade, gunst, hulde; gra-

tiae, de dankbetuiging; adj. gra-
tus, aangenaam. dankbaar; gra-
tiosus, bevallig, rijk aan hulde-
betooningen; ook gebruikelijk
als eene titulatuur voor de ge-
neeskundige faculteit; indeclin.

gratis, om niet.

Gratulotio, de gelukwensch; verb,

gratulor, ari; adj. gratulabundus,
gelukwenschend.

Gravedo, de zwaarte in het hoofd.
eene verkoudheid, zinking.

Graveolens, sterk riekend, onaan-
genaam riekend.

Gravidinum = cyesteinnm.
Graviditas, de zwangerschap

; adj.
gravidus.

Gravis, zwaar, gewichtig, eerwaar-
chg, gestreng; subst. gravitas, de
zwaarte, het gewicht, de ernst.
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Gressus, de gang; adj. gressorius,

b. v. pedes gressorii, zool. pooten
om op te gaan.

Grew, de kudde, schare; adv. gre-
gatim, troepsgewijze.

Griseus, van het frausche gris, grijs,

grauw.
Grossiusculus, grof, b. v. pulvis

grossiusculus, een grof poeder.
Grumus, een kleirte heuvel, los op-
gehoopte aarde, een kruiinel; adj.

grumosus, kruimelig.
Gryphosis, gryposis, eene verkrom-
ming, ontaarding van de nagels.

Guajacum, guajak- of pokhout.
Guajacylnm, —Hum, het guajacyl,

eene olie in guajak, produkt Tan
de droge distillatie daarvan.

Guaninum, het guanine, eene eigen-

aardige stof in de guano ; deze be-

staat ait vogelexorementen, en
bevat behalve guanine nog eenig
piszuur, ammoniak, alkalien en
phosphorzuur ; het korat voor op
zeer droge plaatsen aan de west-
kusten van Amerika en Afrika;
dergelijke lagen heeft men later

ook aan de noordwestkust van
Engeland en Schotland ontdekt.

Guaracinum = eaffeinum.

Gubernaculum, het roer, stuurroer;

gubernaculum Hunteri, een bun-
del peesaektige vezels welke zich

bij de vrucht bevinden tusschen
de testes en het scrotum; g. of iter

dentis, de cauda van den blijven-

den tandzak welke naar het tand-
vleesch gaat; gubernium, de lei-

ding, regering, het bestuur; verb,

guberno, are, leiden, besturen.

Gula, de keel, de vraatzucht.
Gulo, de veelvraat, een vraatzuch-

tig mensch; adj. gulosus.
Gummi, plur. gummkta, gom, plan-
tenslijm; gummi elastieum, beter
resina elastica, caoutchouc; gum-
roata fernlaeea, de stinkkarsen

;

adj. gumrnoaus; entomol. ova
gummosa, door eene gomachtige
stof verbondene eieren.

Gummoperiostoma, gummoperiosto-
sis. eene gomachtige beenvlies-

uitzetting.

Gummosacchamm, slij msuiker.

Gurgulio, de gorgel; de luehtpijp,

in zoo verre deze uitwendig aan
den hals te voelen is.

Gustatus, gustus, de smaak, het

smaakzintuig; adj. gustatorius,

b. v. nervi gustatorii, de smaak-
zenuwen; verb, gusto, are, sma-
ken, proeven.

Gutta, de druppel; gutta rosacea,

koperkleurig uilslag in het aan-
fezicht, op den neus; g. opaca,
e grauwe, g. serena, de zwartc

staar
;
gutta pereha, verbastering

van getah pertsja, afkomstig
van Isonandria gutta: dimin. gut-
tula; adj. guttalis, druppeivor-
mig; adv. guttatim, druppelsge-
wijze.

Gut'tur, de keel, gorgel; krop der
vogels; adj. gutturalis, de keel

betreffend; os gutturale = os
hyoideum.

Gutturnium, de schenkkan, gieter.

Gymnantkus, bot. naaktbloemig.
Gymnasta, een vechtmeester, een
onderwijzer in de worstclkunst.

.

Gymnasticus. gymnicus, do gym-
nastiek betreifende

;
gymnastica.

ars, kunstmatige liehaamsoefe-
ning; medecina gymnastica, de
op de kunstmatige oefening des
lichaams gebaseerde geneeskunde.

Gymniatrice = medicina gymnas-
tica, de geneeskunde door op-
wekking van de spieren.

Gymnoblastae. de dikotyledonische
planten met naakt embryo. Bart-
ling.

Gymnocarpus, naakte of onbedekte
vruchten dragend.

Gymvodovti, naakttandigen, eenfa-
milie van visschen tot de plec-

tognathi behoorende.
Gymnorrltinus, omithol. met een

naakten snavel.

Gymnorrhynchus, naaktsmritig. een

•

geslaeht van ingewandswormen,
tetrarrhynchus, behoorende tot

de familie der cesto'iden.

Gymnospermus, bot. met naakte of

vrij liggende zaden; gymnosper-
roia, naaktzadigen, de eerste

orde der 14e plantenklasse van
Linne.

Gymnostomus, met naakten mond.
Gynaec&us, vrouwelyk; subst. gy-
naecoum, een vrouwenvertrek; gy-
naecea, —la, plur., de vrouwelijke
geslachtsdeelen, dc menstruatie,
ae maandelijksche zuivering.

Gynaecologia, de leer van de natuur,
de ziekten, enz. van de vrouw;
gynaecologus. iemand die zich

met de beoefening van de gy-
naecologie bezig houdt: adj. gy-
naeeologicus.

G-ynaecomanes, gynaecomaniacus,
vrouwengek, verzot op de vrou-
wen; subst. gynaecomania, het
tegengestelde van andromania.

Gynaecomyztax, het haar op de vrou-
welijke geslachtsdeelen, Rolfiuk,

een vronwenbaard.
Gynaecophonus, door eene vrouwe-
stem begeleid, eene vrouwestem
bezittend.

Gynandria, de dubbelslachtigheid

:

bot. helmstijligen, de 20 klasse
volgens Linne, waarbij de nieel-

draden op den stamper bevestigd
zijn; adj. gynandricus, —dros,
—drus, dubbelslaektig.

Gynanthropus, eene vermeende vrou-
"welrjke hermaphrodiet.

Gynatresia, de skating, eene ver-
^groeiing van de schede.

Gyneologia = gynaecologia.
Gynoarion, de vrouwelyke eierstok.
het tegengestelde van andro-
arion.

Gynobasis, bot. de stempelbodem,
'een vleezig omklecdsel dat zich

op den vruchtbodem verheft.

Gynoplidruni, botan. de stempel-
drager : bij sommigen in de plaats
van carpophorum.

Gynostemium, bot. de stempelzuil.
columna, het zuilvormige lichaam
dat door volkomene vereeniging
tusschen de meeldraden en den
stempel ontstaat, b. v. by de stan-

delkruiden, Orchideae.

Gypsum, gips, zwavelzuur kalk;
adj. gypseus, uit gips bestaande;
gypsatus, met gips bedeeld of
overtrokken,_ b. v. fasciae gyp-
satae, een gipsverband.

Gyracantkus. een soort van vin-

stekel uit de secondaire aard-

lagen.

Gyrcdio, het in eenen kring draaien

;

gyrus, eene golfvormige winding;
gyri cerebri, de hersenkronkelin-
gen; verb, gyro, are, zich draaien:
gyrans, zich draaiende: gyratus,

gvrosus, bot. gewonden, geringd.

b. v. capsuia, irons.

Gyris, fijn meel, pollen, amylum.
Gyrodus, een geslaeht van fossiele

visschen uit het jura en het
krijt.

Gyroma,_ het schotelvormige vrucht-
schildje by' eenige korstmos-
sen, dat op de oppervlakte van
eene concentrisch of op eene
andere wyze geslingerde lijnvoor-

zien is; de vrachtring bij de va-

rens.

Qyrophoricum acidum, het gyro-

phorzuur in de G-yrophora, be-

hoorende tot de ko'rstmossen.

Gyropscrriasis = psoriasis gyrata,

de geringde psoriasis.

Gyrotropium, de kringdraaier, een
door Pohl uitgevonden toestel

waarmede men aan den galvani-
schen stroom gemakkelijk eene
andere richting kan geven.
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Ilabena. de toom, teugel, een ver-
band om wondranden by elkan-
der te honden; diniin. habenula,
een bandje, streep, strook, b.v.
habenula cmplastracea, eenepleis-
terstrook; h. cutanea, eene huid-
streep, huidbrug.

Habitado, het op eenige plaats ver-
blijf honden, wonen; habitacu-
lum, het op eenige plaats voor-
komen, b. v. van planteD, eeno
woonplaats, de woning; verb,
habito, are.

IJabitudo, de gewone toestand, de
gewoonte.

Habitus, de toestand, dracbt, het
aanzieii, bet uitwendige voorko-
men van het liehaam; dikwijls

wordt het gebruibt in de betee-
kenis van »teeken van aanleg tot

ziekten", b. v. habitus scrophu-
losus, pbthisicus, apoplecticus,

enz. ; adj. habitualis, wat tot ge-
woonte geworden of in bet
liehaam als het ware ingeworteld
is, b. v. morbus habitualis, eene
ingewortelde ziekte.

Ilabromania, de vroolijke waanzin
waarbij de zieken zien slechts met
aangename, vroolijk makende on-
derwerpen bezig houden; adj.

habromani aeus.

Haema, het bloed.

Haemadonosos, eene ziekte van de
bloedvaten.

Ilaemad-ostenosis, eene vernauwing
van de bloedvaten.

Haemadostosis, eene verbeening van
de bloedvaten.

Haemagogus, bloeddrijvend, bloed-
vloeimgen bevorderend.

liaemalopia, —lops, het bloedoog,
eene uitstorting van bloed in de
voorste en achterste oogkamers;

een lijder aan haemalopie; een
bloedklompje, bloederige streep,

b. v. als bijmengsel van uitge-

worpene stoffen.

IJaemardkus, de bloedbloem.
ffaemapkaeimim, haemopbaeon, het
haemaphaeine, eene bruine klour-
stof in het bloed.

Ilaemaporia, haemataporia, = oli-

gaemia, de bloedarmoede, het ge-
brek aan bloed; adj. haemapori-
cus, aan bloedarmoede lijdende,

daarop betrekking hebbende.
TIaemas, de slagader, het bloedvat.
Haemasthenosis, eene verzwakking
van het bloed.

Baematanogoge, het uitwerpen van
bloed door den roond; het bloed-
spuwen.

Haematangiosis, eene ziekte der
bloedvaten ; eene bloedziekte, Ali-
bert.

Haemataporrhosis, de overgang van
het bloed in een weiachiigen toe-

stand, een oplossingstoestand van
het bloed met bovenmatigesereuse
afscheiding daaruit.

Haematapostasis, eene verplaatsing
van het bloed naar ongewone
deelen: adj. haematapostaticus.

Haemataposterna, een bloedabsees

;

adj. haematapostematicus.
Haemat.eclysis, eene oplossing van
het bloed.

Haemateinum, het haemate'ine, een
rood pigment in eampechehout,
van Ho.emaloicylum campechia-
num.

ffaematelaeum, volgens B. G. Ba-
bington: de bloedolie, eene con-
crete olie die een wezenlijk be-
standdcel van het bloed zoude
vormen; zij is donkergeel, half
vast, lichter dan water, smelt

!

bij 90° F. en is verzeepbaar.

HaernatemMs, het bloedbraken ; dik-

wijls = melaena of morbus ni-

o-eV Hippocratis ; adj. haemate-
nieticus, het bloedbraken betref-

fende.
HaematencepJialon, —htm, = ence-

phalorrbagia, eene hersenbloe-

ding: adj. haematencephalicus.
Tlamnaiepigastrium, eene uitstorting

van bloed tusschen het buikvlies

en de buikspieren.

HaematepisrMsis. de verhouding van
het bloed, en wel van eeno na-
tuurlijke of habitueele outlasting
van bloed, b. v. der catamenia
of van vloeiende haemorrhoiden;
adj. haematepischetiens.

Haematerethica, nosemata, de bloeds-
opwekkingen, volgens G. H.
Schultz, de eerste i'amilie zijner

erethises, in welke de soorten
erythrosis, chlorosis, cyanosis,

haemorrhagia en bloedstilstand

voorkomen.
Haematen/tkron, haemerythron, hot

bloedro'od.

Haemo.texost.osis, eene exostosis met
zichtbare bloedvaten; soratijdsde
verbeening van bloedvaten.

Haemathidrosis, —tidrosis, de afzon-
dering van een bloederig zweet.

Haematiasis, waarschijnlijk = hae-
matonosos Thomson.

Haematica,^ de leer van het bloed:
de semiotiek en diagnosis uit
het bloed, leer van de uit het
bloed afgeleide teekens.

Haematicus, het bloed betreffende.
daarvan afkomstig, bloed bevat-
tende, bloederig.

Haematinicum acidum, het haema-
tinczuur: adj. haematiniens.

Haematinwn, hethaematin e, de roode
kleurstof van de bloedliehaampjes,
het bloedrood; adj. haematinus.
het haematine betreffende.

Haematischesis, haemischSsis,= h ac-
matepischesis ; adj. haematische-
ticus.

Haematismus, het bloedig worden;
de bloeding.

Haematisthmv.s, eene bloedstorting
uit de keelbolte; adj. haematisth-
micus.

Haematite, het zoogenoemd bloed-

steen, onzuiver ijzeroxyde, vroe-

ger tegen bloedingen in gebruik.

Haematmos, de damp, eigenaardige
renk van het bloed, halitus san-

guinis.

Haematobium, haemobium,
_

bet

blocddicr, het volgens Reichen-
bach alleen als levend gedeelte

van het bloed te beschouwen
bloedblaasje of bloedlichaampje.

HaematocatJiartica, haem ocathartica,

remedia, de zoogenoemde bloed-

zniverende middelen, namelijk
zulke middelen welke de werk-
zaamheid van vele af- en uit-

scheidingen des liehaams bevor-

deren en dien ten gevolge de

stofvvisseling bespoedigen, het-

geen men vroeger als eene zui-

vering van het bloed bescbouwde.
Men rekent hiertoe vooral den
sarsaparillewortel en het guajak.

Haematocele, eene bloedbreuk; bae-

matocele arteviosa = aneurysma.
Haemaiochezia, een bloederige stoel-

gang.
Ilaematochrosis, haemochrosis, de

bloedzucht, de bloederige Idem-

van de huid.

Haematochysis, bloeduitstorting.

Haematocoelia, haemocoelia, eene

bloeduitstorting in de bnikholte;

adj. haematocoelicus, wat daarop
betvekking heeft.

Hamnatocolica, haemocolica,
_

de
bloedkoliek, colica sangainea,

ontstaan ten gevolge van auomale
toestanden van bet bloed, of ten
gevolge van onregelmatige bloe-

derige uitsclieidingen?.

Haemalocolpus, de verzameling van
uitgestort_ bloed of meustrbaal-
secretien in de van voren geslo-
tene schede.
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llaematocrystallns, hot bloedkristal.

Mayer; Kolliker heeft dergclijke

kristallen in de bloedlichaainpjes

der visschen waargenonien.
Haematocyaninum, haemocyaninum,

de blauwe kleurstof (?) van het
bloed, het bloedblauw.

Haemaiocyanosis, haemocyanosis =
cyanosis.

Haematocyste, de bloedzak, derhalve= haematoma, of beter haema-
toma saeeatum, Ritgen.

Haematocystis, de bloedblaas, vooral

de zoogenoernde hydatis eruenta

;

eene bloeduitstorting in eene
blaas, de pis-, galblaas, enz..

Ilaematodes, —toides, haeinodes, met
bloed overeenkomstig, bloederig,

op bloed gelijkencl, door bloed
voortgebracht.

Ilaematodiarrhoea, haemodiarrhoea,
een bloederige buikloop.

Haernatodynamiometer, —mometer,
haemodynamiometer, —mometer,
liaemodynarnoruetrum, de buis
Tan Poiseuille, ter bepaling van
de kraeht waarmede het bloed

zich in het slagaderlijke stelsel

beweegt.
IJaematoedema, haemoedema, een

bloed bevattend oedema.
Haematoglobulinum, het haemato-

globulme, de bloedbolletjesstof.

Haematoidinum, het haemato'idine,

rhombisehe kristallen van geel-

roode totrobijnroode kleur, welke
somtijds in uitgevaat en stag-

neere'nd bloed voorkomen, en door

Yirchow voor veranderd bloed-

rood zijn gehouden.
llaematologia, de leer van het bloed

:

adj. haematologicus, —gns.
Haematoma, het bloedgezwel, in-

zonderbeid aan het hoofd van
pasgeboren kinderen.

Haematometra, eene uitstorting en
ophooping van bloed in de baar-
moeder.

Maematomeiria, de bloedmeetkunde,
het bloedmeten, het bepalen der

hoeveelheid bloed; baeraatome-

truin, een werktuig of vat om
het bloed te meten.

Ilaematomma, het bloedoog.

Haematomphalocele, —pholon,—pha-
lus, de navelbloedbreuk, eene

voorwaavtsdrijvmg van den na-
vel door eene uitstorting van
bloed.

Haf.rnaiomyo.es, de bloedzwam, Fun-
</ms kaernatodes, volgens iiitgen.

Idaematoncus, haemoncns, bloed-

zwam Marechal; haematoneia,
haemoncia, vorming van haema-
toncus.

Haematonosos, —nusos,—nosis Lob-
stein, eene ziekte dcs bloeds.

Haematopedesis, eene doorzweting
van bloed.

Haematoperkardium, uitstortingvan
bloed in het hartezakje.

I/'aematophiUa = haemophilia.
Uaematophleboslasis, stilling van de

onrnst van het bloed binnen de
vaatwanden, Kraus ; natuurlijke

stilstand des bloeds in deaderen.
Haematophobia, haemophobia, de

vrees voor, afkcer van bloed: adj.

haeinatophobieus, —phftbns, hae-
mophobus, bloedsehuw, iemand
die geen bloed kan zien.

Haematop/dhalrnia. haemophthal-
mia, door congestie van bloed te
weeg gebrachte oon'ontsteking.

Ilaematophthalmus of naemophthal-
mus — haemalops.

Haematopia = haematomma, eene
uitstorting van bloed in het uit-

wendige gedeelte van het oog.
Ilaematoplanesis, haemoplanesis, de

afdwaling van het bloed, het uit-

treden van bloed op plaatsen waar
het niet behoort.

Haemoloplania, haemoplania, =
Ilaematoplanesis. inzondcrheid
eene verre uitbreiding van het
uitgetredene bloed; somwijlen
verplaatsing op een ander deel,

b. v. bloedbraking of neusbloe-
ding na uitoeblevene menstruatie.
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H'aematopoea. remedia, bloedma-

_ kencle'middelen.

Haematopoesis, haematopoia, de
bloedbereiding; adj. haematopoe-
tieus= haematopoeus; metallum
haematopoeticum heette bij de
ouden het ijzer.

flaematops = haemalops.
Haematoptysia, haematoptysis, =

haemoptysis.
Ilaematorrhackis, eene uitstorting
van bloed in het kanaal van de
wervelkolom.

Haematorrhoea, haemorrhoea. hae-
matorrhysis, een deels langzame,
deels habitueelebloedvloeiing; adj.

haemorrhoicus.
Haemoiorrhopheds, haemorrhophe-

sis, de opzuiging van bloed, vooral
die welke nog na den dood schijnt
te gebeuren.

Haemalorrhosis = haemataporrho-
sis, volgens A. Lamby de epide-
mische cholera.

Hawiatowteocele, haemoscbeocele,
haematoseheum. eene bloedbal-
zakbreuk.

Haematoscopia. haemoscopia, het
onderzoek van het bloed.

Haematosepm, de rottcnde toestand
van het bloed; adj. haematoscp-
tieus.

Haematosinum, het haematosine =
haematinum, rubrinum volgens
O'Shaughnessy.

Haematosis, de overgang in bloecl,

de bloedbereiding; haematoses,
volgens Schonlein: de bloed-
ziekten, erythroses, phlogoses.
neurophlogoses ; adj. haematoti-
cus.

Haematospilia, de petechiaalhae-
morrhoea; = morbus maculosus
Werlhofii, Alibert.

Haematosponc/us, de bloedzwam; '

haematospongosis, de vorminj?
van bloedzwam.

Haematostatica, haemostatica. doc-
trina, de leer van de haemosta-
tica of bloedsbeweging; haemo-

staticus, haematostaticus, bloed-
stelpend, b. v. remedia.

Haematosymp/ioresis, congestie van
bloed.

Haemcdosynagdge = haematosym-
phoresis, ophoping van bloed.

Haematolhorate, haemothorax, de
verzameling van bloed in de borst-
holte.

Haematotoadca, nosemata, haema-
tosica, bloedvergiftigingen, C. H.
Sehultz.

Haematoxylinum, het chromogoen
van haemateine, niet haematine.

Haematozemia, het langzame of ha-
bitueele bloedverlies ; adj.haema-
tozemicus.

Haematozoa, in het bloed van die-
ren ontdekte wormpjes.

Haematozymozis, haemozymosis, de
bloedgisting,_ vorming van bloed
door verbinding der lj'mpha met
zuurstof, Carus.

Haematuresis,ha.emuvesis
>
hot bloed-

wateren.
Iio.emot.uria, haemuria, = haema-

turesis; adj. haematuricus.
Iiaernatus,_ gen. —mis, eene bloed-

uitstorting in het inwendige ge-
deelte van het oor.

Haemaxis, de bloedsonttrekking.het
koppen.

Haemerythron = haematinum.
I-faemitis, de bloedsontsteking.
Ilaemocerclmon, het bloedspuwen

uit de luchtwegen, gepaard met
een reutelend geluid.

Haemodia, het zoogenoemde stomp
zijn der tanden; oplichting der
tanden ten gevolge van zwelling
van de zachte deelen der tand-
kassen door ophoping van bloecl.

Ilaemometachysis, de transfusie van
het bloed uit het eene liehaam
in het andere.

Haemoophoritis, ontsteking der eier-
stokken met uitstorting van
bloed.

Haernopathia, eene ziekte des bloeds.
Lobstein; adj. haemopathicus.
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Haemophilia, haernatophilia, hae-
morrhaphilia, pathol. de erfelijke

aanleg tot gevaarlijke bloedingen;
haemophili, haemorrhaphili, een
zoogenoemde bloeder.

Haemophysalis, eerie bloedblaas.
Haemoplasma, de organische vorni-

stof in het bloed, het bloed-
plasma.

Haemoplethora, = plethora.
Uaemoproctis, haenioproctus, de en-

del darmbloeding.
Haemoptoe, het bloedspuwcn, de

bloedstorting uit deadernhalings-
werktuigen; adj. haemopto'ieus;
reniedia h. = anthaeruoptoica,

bloedspuwing tegengaande mid-
delen.

Haemoptysis, —ptysmus, ^= haemo-
ptoe": adj. haemoptyicus, het bloed-
spuwen betreffcnde, tegen bloed-
spuwing werkeud.

Haemormesis, de bloedcongestie.

Jjaemorrhagia, de bloedvloeiing, ge-
woonlijk eeue kevige; adj. hae-
morrhagicus, —godes, met bloed-
vloeiing overeenkomstig._

Haemorrhagophthisis, uittering ten
gevolge van bovenmatige of te

mcnigvuldigc bloedvloeiing.

Haemorrhekoma, eene baeniorrhoi-
daalzweer; kaemorrheleosis, de

vorming van zulk eene zweer.
Haemorrhinia, neusbloeding.
Haemorrkoblennorrhoea. eene slijm-

vl ies-kaeniorrhoidaal blennor-
rhoea.

liaemorrlioeryphia, het uitblijven

van de vloeiing der haemorrhoi-
den, zoogenoemde blinde haemor-
rhoiden.

Haemorrhocystorrhoea, eene hae-
morrhoidnle blaasblennorrhoea,
de zoogenoemde blaasslijinhae-
morrhoulen.

Haemorrho :

is, —o'ides, de haemor-
rhoideu of zoogenoemde gulden
aderen, aambeien; bij iiippokra-
tes ook de haemorrhoidaalvaten

;

adj, haemorrhoidalis. de haenior-

rhoiden of haemorrhoidaalvaten
betreifende; molimina haemor-
rhoidalia, ongemak ten gevolge

van het lijden aau haeinorrhoi-

den; haemovrkoidarius, een lijder

aan haemorrhoiden ; haemorrboi-
deus = haemorrhoidalis.

Haemorrkoisctesis, het uifcblijven van
de vloeiing der aambeien.

Haemorrkametrorrhoea, eene hae-
morrhoidalc baarmoederblennor-
rhoea.

naemorrhonaplirorrlwea, eene hae-
morrhoidale nierblennorrhoea.

Haemorrkoscopia = haematoseopia,
de onderzoeking van door lating

als anderszins ontlast bloed.

IJaemorrhus, aan eene bloedvloeiing

lijdend.

ITaemorrhysis, = haematorrhoea.
Ilaemoschislocephalus, de door mis-
vorming aangeborene sehedel-
splijting met uitstorting van
bloed.

JIaem-osphaeridinum = haematoglo-
bulinum, de stof der bloedbol-
letjes.

Haemo >tasia, — sis, de stilstand van
het bloed in dencirculatietoestel;

de stelping van eene bloeding.
Haemotelangiosis, eene ziekte van

de njnste bloedvaten, Lobstein.
Haemotexis, —xia, de oplossing van

rottcnd bloed, Van der Linden.
JIaemotus externus= othaemaloma.
Haemotyphenteritis, darmbloedty-

phus.
Haemydor, bloedwater, bloedseram.
llaereditarius, hereditaria, erfelijk;

subst. haereditas, de erfeiijkheid;

haeres, de erfgenaam.
Haeresis, het wegncmen; de ket-

terij ; haereticns, con ketter.

Ilaesitatio, het talmen, de dwa-
ling, besluiteloosheid; verb, hae-
sito, are ; haesitans, talmend, dra-

lend.

Ilalatinus, zout bevattend, uit zout

bereid.

Halchemia, halochemia. de leer van
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de bereiding, oplossmg, enz. der

zouten, Libavius.

Ilalcyomis, een fossiele vogel uit

de' eocene lagen van Sheppey.
HoMaeon, —laeum, een mengsel
van zoutoplossing en olie, zout-

olie; misschien kan men daar-

onder ook wel onze oliemixturen

met afvoerende zouten verstaan.

Halidobo.ses,d,Q halidbases, ternaire,

stikstofvrije, organische oxyden,
b. v. aethyloxycle, glyceryloxyde,

enz., welke met zuren "dikwijls

zoutachtige verbindingen aan-
gaan, ja zelfs de sterkste zuren
verzadigen, maar zich uit deze

verbindingen niet weder laten

afseheiden zonder hunne basisehe
eigenschappen geheel en al te

verliezen.

Ilalismus, dezoutvorming; de water
en zout voortbrengende kracht,

als derde lid van het vuur en
metaal voortbrengende inagne-
tismus en het lucht en brand-
stof voortbrengende electrisrnus.

Oken.
Halitherium, eenfossiel zeezoogdier,

verwant aan deplantenetendezee-
koe of Manatus.

Halitus, adem, uitwaserning, damp.
Hallucinalio, subjeetieve gewaar-
wordingen in den slapenden toe-
stand; __verwardheid, misslag,
droomerij; sensuum hallucinati-

ones, zinsbegoochelingen ; verb,
hallucinor, ari.

Hallus, hallux, de groote teen.
H'almyris, eene zoutlaag, zouthou-
dende aarde ; de zoutvorming, Bi-
schoff: halmyria, plur.. het zout-
werk ; halmyros, zoutaehtig. zout-
houdcnd, ziltig.

Halo, de kring, hof om de zon en
de niaan, ook die om de borst-
tepels; pokpmsten, = areola.

Halogenium, eigenlijk het zout vor-
mende, de basis van het zout-
zuur, = ehlorium.

Halometrum, de zoutmaat, een werk-

tuig om de sterkte te bepalen
van sommige zouten, hunne op-
lossingen, enz.

IJaloniitis, bij sommigen: ontste-
king van het celweefsel.

Halonitron, het salpeter dat aan
muren, in kelders, stallen, enz.
kristalliseert.

rialonium, een kleine kring; = ha-
loniitis.

.Tlalopliyion, —turn, eene zoutplant,
planta salsigena of salsifera.

Halotechnia, de zoutbereiding ; ken-
nis der zoutwerken.

Halotyle, een zoutkussen, tegen
croup aanbevolen door Kirby,
warm aan te leggen.

Halter, de springer, balaneeerstok;
halteres, de springkolfjes;entom.
de kolfjes bij de tweevleugelige
insekten.

Halycodes, zoutaehtig, metzout over-
eenkomstig, zout bevattend.

Hamarthritis, algemeene jicht; adj.

hamarthriticus, daaraan lijdend.

Ilamathionicicm acidum, het hama-
thionzuur, een ontledingsprodukt
van purreezuur door zwavel-
zuur.

Ijamites, een geslacht van de familie
der ammonieten.

Hamma, de band, het verband: de
breukband, geloding, knobbel.

Hamularia, de haakworm, Hamu-
laria subcompressa, door Treut-

ler in de bronchi gevon den.
Hamus, de haak; dimin. hamulus;

adj. hamatus, van haken voor-
zien; hamiformis, haakvormig.

Ilaphe, het gevoelsvermogen. het
voelen, het fasten.

Haplwnod, —nnsi, de ziekten van
. het gevoelsvermogen.
Haplancylobiepharon, haploblepha-

roeleisis, de enkelvoudige sluiting
van de oogleden.

Haplerytkranche, de enkelvoudige
keelontsteking.

Haploacne, de enkelvoudige vin. in
het aangezieht.

10
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Ilaplodermitis. de enkelvoudige
huidontsteking.

Ilaploos, hapltts, enkolvoudig, zui-
ver, rein, onvervalsckt.

Ilaplopat/da, eerie enkelvoudige. niet
gecompliceerde ziekte; adj.' ha-
plopatlies, haplopathicus.

Iiaplophyma, een enkelvoudig ge-
zwel.

IIaplosyp7iilolepis, de enkelvoudige
venerischo schubziekte.

Haplotomia, eene enkelvoudige sne-
de of insnijding.

Sepsis = haphe; het aangrijpen
of aangegrepen worden; de tast-

zin; adj. hapticus, voelencl, met
gevoelsvermogen begaafd; haptos,
net gevoelde, het aangeraakte.

Ilapsus, de vereeniging, het com-
pres of kussentje.

Iiaptotica,—ce, de ieer der verschijn-

selen van het gevoel, Zennek.
Ilarmaliniim, een alkalo'ide in de

harniel, Peganum harmala, behoo-
rende tot de ruitachtige planten.

Harminum, ontstaat door oxydatie
van harmaline.

Marmonia, eene samenvoeging, ver-
binding ; een valsche naad, sutura
spuria of notha, b. v. die der
neusbeentjes ; overeensfcemming,
de harmonie in de muziek; adj.

harmonialis, —nicus, —nius,

—niodes,de harmonie betreffende,

door harmonie voortgebracht.

llarp&ga, de tang, forceps.

Harpyia, bij nieuwere physiologen

:

een byzonder leelijk en monstrous

__
foetus.

Ilasta, de speer, werpspies; adj.

hastatus, spiesvormig ; entomol.
van een spiesvormig uitsteeksel

voorzien, een groote doom op het
midden van den buik.

Halcketinum, eene fossiele liars in
frieschc turf, Mulder.

Haustellum, entom. een zuiger; adj.

haustellatus, van een zuiger voor-
zien; hausteilata, insecta, insek-
ten met zuigende monddeelen.

- HEDKOSYRINS.

Haustio, het scheppen; haustus, eene
druipend vloeibare artsenijberei-

ding die in eens moet worden
ingenomen; een teug; haustor=
potator; verb, haurio, ire.

_

IJaustormnif de zuigwrat, zuiger.

Heautonlognosis, heautontognosia.
de zelfkennis.

Hebdomadaria, febris, de zevcndaag-
sche koorts.

IJebdomas. de week.
Iiebes. stomp; subst. hebetudo, de

stomphcid, domheid ; hebetudo vi-

sus, zvvakheid van gczicht ; h.

mentis, stompzinnigheid ; verb,

hebesco, ere, stomp worden.
Hecatomphyllus. heeatonphyllus,

honderdbladerig. ook wel.veelbla-

derig.

Hectica, heetiee, de uittering, uit-

putting, verzwakking ; febris hec-
tica^ eene uitteringskoorts ; adj.

hectieus, teringachtig, uitterend,
Hecticopyretos = febris hectica.

Sectogramma, = y, kilogram.
Hedera, de klimop, Hedem hel'Lv;

adj. hederaceus, klimopachtig.
Iledra, de zetel, zitplaats, zadel, het

dcel waarop men zit: de outlas-

ting, de basis van eene zuil; de
zijvlakte, facet; eene beleediging
van den sehedel, waarvan sleehts

een spoor is overgebleven ; ein-

delijk wordt dit woord door Hip-
pokrates gebruikt in de betee-
kenis van endeldarm, alsmede
voor_ etteringen en zweren in de
nabijkoid Tan den anus en in
den endeldarm.

Redraeus,
_
iemand die een zittend

leven leidt.

Hedricus. zittend, de zitplaats be-
treffend; wat op den stoelgang be-
trekking heel't; remedia hedrica,

middelen welke op den stoelgang
of op de ontlasting werken.

Hedrocele = archocele, een ende!-

darmbreuk.
Hedrosyrinx, een aarsfistel. een en-

deldarmfistel. •
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-

Iledyosmos, welriekend.

Ifedi/phonia, eene aangename stem;
adj. hedyphonus.

Sedypneitstes, —tus, hedypnoos, lie-

dypnous, zoet riekend, aangename
geuren verspreidend.

Hedysma. een verzoetings-, verzach-
tihgsmiddel.

Jledysmation, eene kleine lekkernij,

bonbon.
Hegemonia, het aanvoeren, opper-

bestuur, de hoofdzaak; adj. he-
gemonicus, heerschend; actiones
of functiones hegemonicae, de
hoofdverrichtingen des lichaams

;

hegemonicum, de zedelijk vrije

wif, somtijds het verstan'd in het
algemeen.

Melcenteritu- = dothienenteritis.
Jlelcoedema, een oedemateus gezwel
met nlceratie.

llekohgia, de leer der zweren.
lidcoma, eene zweer, inzonderheid

eene zweer op het hoornvlies;
adj. helcomaticus.

Hdcoplitlialmia, eene oogontsteking,
verettering.

Helcos, de zweer; heleosis, de ver-
zwering of zweervorming ; adj.
helcodes, helcoides, met zweren
bedekt, daarmede overeenko-
mende.

Helcosyphilodochthus, het ulceratieve
beensyphiloide.

Helcosyphilolepis, het ulceratieve
schubbensyphiloide.

Uelcostaph/loma, het in verzwering
overgegane of daarmede verbon-
dene staphyloma.

IMcotrauma, eene in verzwering
overgegane verwonding.

Helcoxerosis, het uitdrogen. droog
worden van eene zweer; adj. hel-
coxeroticus.

Ifddica, vis, de trekkracht. aantrek-
kingskracht; adj. helcticus, trek-
kend, aantrekkend ; remedia helc-
tica, trekmiddelen.

lielcyclrion, eene kleine zweer, inzon-
derheid op het hoornvlies.

IMcysis. het trekken ; heleysma, het
getrokkene; bij oudere schrijvers
vooral het aival bij het sm'elten
van zilver, waarschijnlijk omdat
men het met haken wegtrekt?;
de gesponnen draad.

Hehysmomelrum, een werktuig ter
be'paling van de trekkracht eener
massa.

IMcyster, een trekwerktuig; bij Hip-
pokrates ^= embryulcus.

lleleninum. volgonssommigen (Phoe-
bus) de kamferachtige olie in den
alant, of de alantskamfer ; volgens
anderen (Schlossberger) inuline.

Helianthoida, een orde van an-
thozoa.

Ilelicaeus, heliceus, tot de helix be-
hoorende, b. v. musculi helieaei,

de helixspieren, oorzoomspiercn.
Helicia, de leeftijd in het algemeen

;

de jeugdige leeftijd; de manne-
lijke leeftijd; het even ond zijn.

iMicidae, de landslakken.
Ilelicinum, het helicine, betcekent

deels eene bijzondere dierlijke stof,

welke Figuier in de tuinslak
zoude gevonden hebben, deels een
omzettmgsprodukt van salicine,

te bcreiden door
het laatste met
Schlossberger.

Ildicinus, helicodes. slakkehuisge-
wi]s gewonden; tunica helicodes,

het uitwendige bekleedsel van de

zaadstreng, naar hare rondsple-

tige schgnbaar gewondene ge-

daante; arteriae helicinae, de

spiraalvormig gewondene slag-

acleren aan de punt van den penis,

Joh. Muller.
IIelidod.es, den jeugdigen leeftijd

betreff'ende, Ploucquet.

Hdieiicephaiitix, de door zonnesteek
voortgebrachte hersenontsteking

;

de zonnesteek zelf.

Ileliodirysos, bot. goudglanzig.
Hdiomyelitu, eene ten gevolge van
zonnebrand of zonnesteek ont-
stane rnggemergontsteking.

ontleding van
salpeterzuur.
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Heliophobia, het sehuw zijn voor
het zonnelicht; adj. heliophobus.

Heliopsydraeia, de waterblaasziekte
ten gevolge van de werking der
zonnestraien.

Helios, de zon, zonnesckijn.
Helioscopium, een werktuig om de
zon gemakkelijk waar te ne-
men; adj. helioscopius, de zon be-
schouwend, zich naar de zon kee-

rend.
Heliosis, keliasis, bet aan de zon

blootgesteld zijn, apricatio, blee-

ken. de zonnesteek. het zonne-
bad!

Heliotropiwrn, de zonnewende, eene

filant ; bij de ouden een zonnehor-
oge; de zonnespiegel, Gausz; adj.

heliokopius. zich naar de zon kee-
rende; ook bloedsteen, een ver-

scheiclenheid van caleedoon, groen
van kleur met roode stippen en
vlekken.

Helix, de winding, de buitenzoom
van de oorschelp ; de klimop, He-
dera helix ; de tuinslak ; de lolc

:

adj. helicaeus, helieinus.

Helleborinum, eene scherpe, hars-
achtige stof in den wortel van
zwart nieskruid.

Helleborismus, het purgeeren ten
gevolge van het gebruik van nies-

wortel; een afkooksel van helle-

borus, Caelius Aurelianus.
Helrnins, de worm, regenworm, in-

gewandsworm, inzonderheid_ de
spoelworm; helminthes, bij nieu-

were helminthologen ook helmin-

tha, de ingewandswornien.
Hehninthagoga, reroedia, wormdrij-
vende middelen, wormniiddelen.

Hclminthuprocta, Latreille =
aproehthelminthes, deingewands-
wormen zonder anus.

Helminthia, helminthiasis, de worm-
ziekte.

Helminthiea, remedia = anthelmin-
thica; helminthic-vis, de wor-
men betreffende ; daarvan afkom-
stie.

— HEMBRA.

Helminthion, —ilvium, diminut. van
helrnins, derhalve een kleine

worm, inzonderheid de spring-

worm of priemstaart, Oxyurisver-

micularis.

He.lmintochortos, het wormmos, eor-

sicaansch mos, een bont, yezelig

mengsel van zeer verschillende

kleine wieren.
Helminthocolica, de wormkoliek,

door ingewandswormen voortge-
braeht.

Helminthodes, —thoides, wormaeh-
tig, wormvormig.

Helminthologia, de leer van de inge-
wandswormen ; helmiuthologus,
iemand die zich met de studie der
ingewandswormen bezig houdt

;

adj. helminthologicus. wat met
de helminthologie in betrekking
staat.

HelminthopMhisis, de vermoedelijk
door ingewandswormen ontstane
uittering, eigenlijk atropkie.

Helminthopyra, de zoogenoemde
wormkoorts, een koortsachtige
toestand, met verschijnselen van
helminthiasis.

Helodes, —aides, nagelvorinig.
Helomepkitis = limnomepbitis.
Helopyra, —retos, moeraskoorts,

door het moerasmiasma ontstaan.

Helos, een moeras; helodes, moe-
rasachtig.

Helos, de spijker, nagel; eene met
een nagel overeenkomstige uit-

zakking der iris, helos of clavus
oculi; een eksteroog, likdoorn.

Helosis, het draaien, omwentelen;
b. v. bet ectropium of entropium

;

adj. helotieus.

Helotica, remedia, trekmiddelen

;

middelen tegen eksteroogen.
Helotis,= helosis ; buitenwaartsche

omkeering der oogleden : de pool-
• sehe vleclit, naar het verwarde,

samengedraaide haur ; volgens

Astruc naar de gedaante der

vlechten. van helos.

Hemera, de dag; adj. henierlnus.
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dageliiksch, op een dag gebeu-

rend; febris hemerina = quo-

tidiana.

Hemercdopia, denachtbhndheid, niet

dagblindbeid; hemeralops, een
dagzichtige, __iiachtblinde, iemand
die alleen by dag behoorlijk kan
onderscheiden, het tegengestelde

van den nyctalops.

Hemeraphonia, de stemmeloosheid
gedurende den dag, bij nacht
wn'kende. waarsckijhlijk slechts

geveinsd ?.

J/emerodronius, daglooper, gedu-
rende een dag verloopend, b. v.

febris hemerodroma, een op een
dag verloopencle koorts.

Hemeropatlda, het dagliiden, eene
dagziekte, eene slechts bij dag ver-
schijnende of toenemende kwaal.

Hemerotyphlosis, hemeratyphlosis—
nyctalopia.

Hemialgia, eene halve kwaal, mis-
sehien = hemicrania.

Hemiamaurosis, halve blindheid.
waarbij de beide oogen de voor-
werpen op zekere tijden slechts
half waarnemen, terwijl de andere
helft als in eenen nevel gehuld
schi'nt; besehreven door Hiort
en Otto.

Hemiandros, hemianor, een halve
man. een gesnedene, een herrua-
phrodiet.

Hemianthropia, halve ontinensching,
een Jiooge graad van waanzih;
hemianthropos, een half mensch,
een lijder aan hemianthropie; =
hemiandros.

Hemiatygaeus, —ges, —gos, half ge-
paard, b. v. vena hemiazyga, de
halfgepaarde ader, uit de eerstc
lumbaalader ter linkerzijde ont-
springende en zich uits'tortende
in de vena azyga.

Hemicephaloea = hemicrania.
Hemicephaloeon, —lion, —Ion, eene

misgeboorte met een half hoofd.
Henncephalus, een halfhoofd, kat-

tekop, eene misgeboorte met

werkelijk of schijnbaar halfhoofd;
adj. hemieephalicus, hierop be-
trekking hebbende of er mede
overeenkomende, met hemieepha-
lus geboren, met hemicephalus
behebt of daarmede overeenkom-
sti

S-
Hemicrana. —nia, pijn in het hoofd
aan een zijde, schele hoofdpijn,
migraine, bij de ouderen inzon-
derheid de pijn in de voorste helft

van het hoofd, hoofdzakelijk bij

hysterische vronwen en hypo-
chondrische mannen; bij sommi-
gen (Sauvages): hoofdlijden aan
een zijde in het algemeen ; he-

micranius, aan migraine ljjdend,

daarop betrekking hebbende.
Hemicranion, hemieranium = he-
micrania.

Hemidiapkoresis, het halfzijdigezwe-
ten, of het transpiveeren aan een
zyde van het lichaam.

Hemidrachmon, een half draehme.
Hemiedricus, in de kristallographie

:

halfvlakkig.

Hemiellipticus, ongeveer zoo veel als

half ovaal, b. v. recessus h., de
half ellipfische groeve in den
voorhof van het inwendige oor.

Hemielytra, entom. halve vleugel-
deksels of bedeksels.

Hemina, een maat van ongeveer
tien oneen.

Hemiolium, andcrhalf onee, sesqui-

uncia.

Hemiolios, —lius, hemiGlos, 51 us,

anderhalf.

Ilemionus, het mnildier, ook een

soort van wild paard, de dzig-

getai.

Hemiopalgia, een pijnlijke toestand
van het eene oog, dikwijls met
hemieranie verbonden.

Hemiopia, —piasis, de halfzichtig-
heid, wanneer een zieke slechts
de helft van de voprwerpen kan
onderscheiden; hemiops, een lijder

aan halfzichtigheid.

Hemi'pages, eene misgeboorte waar-



150 HEMIPAGIA — HEPATECHES1A.

bij de hoofden slechts oppervlak-
kig aau de zijde vereenigd, hals.

borst, buik tot aan den navel
versmolten zijn, het bekken ge-
scheiden is, en 4 boven- en 4
benedenextrerniteiten aanwezig

Hemipagia, hemipegia = heiniera-

nia. oyereenkomstig met clavus
hystericus.

Hemipathia, een lijden aan eon
zijcfe van het lichaam; sointijds— heniicrania.

Semiphonia, eene ter nauwernood
hoorbare, als het ware slechts

halve stem, zoo als men b. v. in

de hoogere graden der epidemi-
sche cholera waarneemt; kerrri-

phonus, eene zeer zwakke stem
hebbend; een halve vocaal.

Hemipinicum acidnm, het hemipin-
zuur. een ontledingsprodnkt van
het opianzuur, door verhitting
van het laatste met loodsuper-
oxyde en zwavelzuur verkregen.

Hemiplegia, hemiplexia, verlamming
aan een zijde van het lichaam,
meestal ten gevolge van vooraf-

gegane bersen-apoplexie ; adj. he-
miplecticus, hemiplegieus, aan
hemiplegie lijdend, daarop be-
trekking hebbende.

Hemiptera, entoru. halfvleugelige

insekten ; hemiptems, half gevleu-
geld.

Hemipteronati, visschen met eene

rugvin voor de helft van den
ru§-

IlemirrJiacMalgia, ruggegraatsprjn

aan een kant, J. Frank.
Hemisphaera, —rium, een halve ko-

fel;1ieraisphaeria cerebri, de beide

elften van de groote hersenen:
adj. hemisphaericus, b. v. reees-
sus h., de halfronde groeve in
den voorhof van liet inwendig
gehoorwcrktuig

; bot. capitulum
. S., sea halfroiid hoofdje.
HemitntoAus, de halfdrledaagsche

koorts, G-alenus, of febris senii-

tertiana, verinoedefijk eene ver-

binding van eene eendaagsche
tusschenpoozende koorts met eene
driedaagsche.

Bemitritaicus = hemitritaens, Cae-
lius Aurelianus.

Ilemi.tritis= hemitritaeus, Li eutaud.

Hemiuncia, —undon, een half once.

Henophyllus = monophyllus, een-
bladerig.

Henosis, de veroeniging, tot een
stnk, vandaar somtijds = sym-
blepharon.

Ilenotes, de eenheid, bij sommigen:= henosis.

Hepar, de lever; h. uterinum =
placenta, daar deze volgens som-
migen eenige overeenkomst zoude
bezitten met de levermassa; h.

sulphuris calinum, zwavellever,
het zwavelkalium, gezwaveld kali:

h. sulphuris caleareum of calcaria.

stibiato-sulphurata, zwavelcalci-

um; h. antimonii caleareum of
calcaria sulphurata, zwavelkalk:
hepar antimonii caleareum, of
calcaria stibiato-sulphurata, on-
zuiver stibium-calcicumsulphide.
kalkhoudendespiesglanslevenadj.
hepatieus, —terus, de lever be-
treffende, somtijds leverkleurig

of naar zwavellever riekend; een
lijder aan eene leverziekte ; een
toestand van het lichaam, die
door uiterlijke kenteekenen, b. v.

geelachtige kleur van de sclero-

tica en het gelaat, aanleiding
geeft tot het vermocden van het
bestaan eener leverziekte.

Hepatalgia, pijn in de lever of al-

thans in het rechter hypochom-
drium; adj. hepatalgieus, het le-

yerlijden betreffende, aan de lever

lijdend.

Ifepatopostema, een leverabsces ; adj.

hepatapostematicus.
Ilepatauxe, de vergrooting, eene

hypertrophic van de lever.

Hepatechema, hepatechos, de lever-

toon, een doffe klank dien men

HEPATEMl'HItAXIS — HEPATOMPHALON. 151

waarneemt bij
_
de percussie van

de levcrstreek, in het rechter ky-

pochondrium, en ook verder in

den omtrek.
Jlepatemphraxis, verstopping der le-

ver, zoogenoemde infarkten; adj.

hepatemphractiens, daaraan lij-

dend, daarvan afkomstig.
Hepatencephaloma = kepatomyelo-

ma; hepatencephalosis = liepa-

tomyclosis.

Hepateria, remedia = remedia he-

patica, middelen tegen leverziekte.

Hepatliaemorrliagia, hepataemorrha-
gia, de leverbloeding; adj. hepa-
thaemorrhagieus.

Hepathekosis, hepatelcosis, de ver-

zvvering der lever, leverzweer.

Hepathyderos, —dents, eene door

leverziekte ontstane partieele of

algemeeue waterzucht.
Hepathydrocystis, een waterblaas of

waterblaasworm in de lever.

Ilepatiaeus = hepatieus.
_

Hepatias = hepatieus; bij sommi-
gen : een leverzieke.

IlepaticocoUcus, hepatocolicus of co-

lieohepaticus, de lever en het co-

lon betreffende, b. v. ligamentum
colico- of coli-hepaticum. tus-
schen de ondervlakte van de le-

ver en de flexura dextra van het
colon.

Hepaticogastricus, hepatogastricus

,

tot de lever en de maag behoo-
rende_, b. v. omentum hepatico-
gastricum, het kleine net.

Hepaticon, hepaticum, malum, het
lijden aan de lever, zoowel een
acuut als eon chronisch.

liepaticula, een kleine lever; een
minder hevige vorm van lever-
ontsteking, Rush.

Hepatite, een donkergrijze verschei-
denheid van zwaarspaat of zwa-
velzuur baryt, het hepatiet.

Hepatisatio^ hepatificatio, hepatosis,

de hepatisatie, de overgang van
losse, parenchymateuse organen
in eene vastere, met die der lever

overeenkomstige massa; men be-

schouwt gewoonlijk de hepatisatie

als het tweede stadium van de
pneumonie; adj. hepatisatus, ge-
hepatiseerd, in eene Ieverachtige
zelfstandigheid overgegaan.

Hepatites, met de lever overeen-
komstig; hepatites, vena, de le-

yerader, somtijds = vena cava
inferior, of — vena portarum.

Hepatitis, eene leverontsteking ; adj

.

hepatiticus, daaraan lijdcnd, daar-

op betrekking hebbend.
Hepatizon = hepatisans, aan de

lever gelijk wordend, in kleur,

consistentie, enz.; hepatizon, ook
de levervlek.

Hepatocele, eene leverbreuk.

HepatocJiolorrhoea of cholorrhoea
hepatica, de levergalvloed.

Hepatocirrhosis, de cirrhosis van de
lever: cf. cirrhosis.

Hepatocysticus, de lever en de gal-

blaas betreffende; ductus hepa-
tocysticus = ductus choledochus.

Hepatodidymus, hepatodymus, eene
misgeboorte met

_
dubbele lever,

Geolfroy St. Hilaire.

Hepat.odynia = hepatalgia.

Hepaio-gastrocholosis, de galkoorts,

Eisen'mann.
Ilepathograp/da, de beschrgving der

lever; hepatographus, een schr^-

ver over de lever, dat wil zeggen
over haren bouw, vejrrichtingen,

enz.

Hepatolithus, een leversteen; een met
de levermassa overeenkomstige

steen ; hepatolifchiasis, eene ziekte

ten gevolge van of met vorming
van steenaehtige coucrementen in

de lever; adj. nepatolithicus, le-

versteenen betreft'end, van lever-

steen en
^
afkomstig.

Hepatologia, de leer betreffende de
lever, adj. hepatologicus, —gus.

Hepatomphaloceh, eene levernavel-
breuk.

Hepatomplwlon,—lum,hepatompha-
los, —us, ~ hepatomphalocele.

;
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Ilepatomyeloma, de leverzwani; he-
patomyelosis, de vorming daar-
van; ook voor hepatomyeloma.

Hepatoncus, een levergezwel; som-
migen, Kraus, bezigen deze uit-
drukking voor hepatitis chronica.

Hepatoparectama, bovenmatige uit-
gebreidheid ran de lever.

Hepatopaihia, eerie leverkwaal, col-
lectieve uitdrukking voor de
hoofdzakelijk chronische lever-
aandoeningen.

Hepalophlegmone, leverontsteking,
gewoonlijk = hepatitis.

Hepatophthisis, eene levertering,
deels ten gevolge van tuberculo-
sis, deels van verettering; adj.
hepatophthisicus.

Hepatophthoe— hepatophthisis; adj.
hepatophthoicus.

Hepatorrhagia, eene hevige lcver-
bloeding; adj. hepatorrhagieus.

Ilepatorrhexis, eene verscheuring
van de lever; adj. hepatorrhec-
tieus.

Hepatorrhom, zoogenoemde lever-
vloed, fluxus hepaticus; eene
zwakke, aanhoudende leverbloe-
ding; adj. hepatorrhoicus.

Hepatoscirrhus, de leververharding,
lcverscirrhus.

Hepatoscop'ia, de onderzoeking van
de lever en de leverstreek door
meting, palpatie, percussie, enz.;
adj. hepatoscopius.

Hepatospongiomata, leversponsge-
zwellen, levertuberkels.

Ilepatotomid, hepatomia, de ontle-
ding van de lever; adj. kepato-
toinicus, hepatotomus.

HepoXo-iubercula, levertuberkels. be-
ter: hepatospongiomata.

Hepsema, een afkooksel, een decoct,
brij ; hcpsesis. het koken, afkokem

Jiepiandria, de zevende planten-
klasse van Linne, met zeven
meeldraden, zevenhelmigen.

Jieptapharmacum, bij Ae'tius: een
uit zeven ingredienten samenge-
stelcl geneesmiddel, eerussa, li-

thargyrum, pik, hars, was, wie-
rook, ossengal.

Heptaphyllus, bot. zevenbladig.
Heptapleuros, zevenzijdig, van zeven

ribben voorzien.
Herba, het kruid; adj. herbaceus,

kruidachtig, grasgroen, b. v. vo-
mitus h,, het uitbraken van gras-
groene raassa's: bot. caulis h.,

een kruidachtige stengel.
Herbarium, eene verzameling van

planten: herbarius, een verzame-
laar van planten.

llerbivorus, gras- of plantenvretend,
b. v. animalia h., grasvretende
dieren; tegenstelling : carnivora.

Hereuleus morbus, de vallende ziekte,

epilepsie.

Hereditarily
_
== haereditarius.

Hermaphrodisia, hermaphrodismus,
de toestand, de vorming van een
tweeslachtig wezen.

Ilermaphrodititij, een tweekunnige,
bij den mensch zoowel als bij het
dier.

Hermeticus,]iermetisch., ehem. lucht-
dicht, b, v. hermetisch gesloten.

Hevmodockus, mercaptans, kwikzil-
ver opnemend.

Hermophilia, eene zekere voorliefde
voor het gebruik van kwikmid-
delen; hermophilus, gaarne ge-
bruik makend van kwik.

Hernia, eene breuk, eele of ramex

;

kernialis, herniosus; fascia her-
nialis, een breukband; tumor h,,

een breukgezwel.
Herniemphragmus of herniem-
phraxis, de mechanische verstop-
ping van een breukkanaal, ten
einde op deze wijze de radicale
kirar van eene breuk te kunnen
bewcrkstelligen.

Hernieneoleosis, de invaginatie van
de uitwendige huid in het lies-

breukkanaal bij reponibele lies-

breuken, Gerdy.
Ilerniotomia, de breuksnede; her-
niotomus, iemand die eene breuk
opereert; een breukmes.

-

Jlerpedon, herpen_,_ herpes, wordt

door oudere schrijvers in verschil-

lende beteekenissen gebruikt, te-

genwoordig in den_ regel door

»vlecht" vertaald ; adj. herpeticus,

vlechtvormig, met vleehten be-

llebt, van vleehten afkomstig;
ulcera h., herpetische, door vleeh-

ten ontstane, of een vlechtachtig

karakter bezittende zweren.
Herpesthiomenus, herpetesthiomus
= herpes exedens, eene voort-
yretende vlecht.

Ilerpetographia, de bescbrijving en
ook de afbeelding der vleehten;
adj. herpetographicus, herpeto-
graphus.

Herpetologia, de leer van de vleeh-
ten; ook de natuurbeschrijving
van de Imripende dieren ; adj. her-
petologicus; herpetologus.

Herpeton, eene herpetische zweev;
een kruipend dier, reptiel.

Herposuphilodochthus, het voortkrui-

pende of vlechtaclitige knoopsy-
philo'ide.

Hespera, de avond, vespera.
Hesperidium, de hesperide- oforan-

jeappel.

Hesperidinum
A eene kristalliseerbare

siof in onrijpe oranjeappelen, ge-
vonden door Lebreton.

Iletaera, eene vriendin, geliefde.
vertrouwde; eene hoer.

Hetaerion, —ium, eene vrucht met
onderscheidene zaadspleten welke
eene imaginaire as omgeven, Mir-
bel: adj. hetaerion arius.

Ifetaerocholera, hetaerocolica, de
cholera of koliek der publicke
vrouwen, welke in choleratnden
tot het ontstaan van wcrkelijke
cholera aanleiding zoudegegeven
hebben, Kraus.

Heteradelphi, heterodidymi, dubbole
monsters: twee samengegroeide
vruchten van menschen of'dieren.

G. en W. Vrolik; of wel eeri

grooter regel matig lichaam dat
een ander onvolkomen aan de

borst of den bovenbuik draagt,

Gurlt.

Heterocarpus, ongelijke vi'uchten of
zaden dragend, b. v. een boom,
waarop rnsjes van andere boo-
men gee'nt zijn.

Heterocephahis, eene misgeboorte
met ongelijk dubbelhoofd.

Heterocentricus, verschillend in mid-
den punt; opthalm. van heterocen-
trische spiogels welker krom-
mingscentra niet in een het zelfde

punt samenvallen, Zehender.
Heterocercus, ongelijklobbig, van

vischstaarten sprekende.
,

Heteroclironicus, heterochronus, op
een anderen of ongewoneu tijd

plaats hebbend, een anderen tijd

aangevend, zich naar eene andere,
vreemde tijdmaat richtend; pul-
sus heterochronus, heterochroni-
cus, een pols metabnormale, dik-
wijls afwisselende tijdmaat.

Heteroehgmensis, eene qualitatieve
bloedsverandering, bij welke
vreemde bestanddeelen in het
bloed konien, b. v. bij uraemie,
Simon.

Heteroclitm, afwijkend; plantae he-

teroclitae, bg Morison : de mos-
sen, korstmossen, paddestoelen,
steenplanten om haar afwijken-
den bouw.

Heterocrcmia. — hemicrania.
ffeteroerasia, de vreemde menging

der sappen; adj. heterocrasicus,

heterocraticus.

Heterogenes, heterogeneus, ongelijk-

soortig, tot eene andere soort be-
hoorend; subst. heterogenesis, de
vorming van vreemdsoortige stof-

fen.

Heteroglaucis, op een oog aan glau-
coma lijdend, Wallroth.

Ifeterolalia, het niet juist spre-
ken, zich verspreken; := hetero-
phonia.

Heterologies, vreemdsoortig, b. v. van
vreemdsoortige of abnormaal ge-
vormde weefsels.
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Ileteromerus, entom. verschillend
geleed.

Ileteromorphe, —pliia,—pJiGsis, eene
vreemdsoortige vorming of ge-
stalte, =r ps'eudomorphosis; adj.

heteromorphus. vreemdsoortig ge-
vormd of van vreemdsoortige ge-
daante.

Ueteronomia, de afhankclijkheid van
vreernde wetten, tegenstelling:
autonomia; adj. lieteronomicus.

Ileteropathia, de soort van idiosyn-
crasie, waarbij de organische vat-
baarheid zich quantitatief, anders
als gewoonlrjk verhoudt ten op-
zichte van prikkels; bij sommigen
= allopathia: adj. heteropathicus.

Heterophonia, de abnormale, zieke-

lijk veranderde stem; adj. hetero-
phonus, eene abnormale stem heb-
bencl, daarop betrekking hebbend.

Ueterophtlialmia. bij sommigen : de
eigenaardigheid van bet bezit

van twee verschillend gekleurde
oogen ; heterophtalnius, met twee
verschillend gekleurde oogen.

Heteropihthongia, de vreemdsoortige
taal, bet spreken van eene vreero-

de taal; eene vreernde spreek-
wijze; het buikspreken; adj. he-
terophtbongus.

Heteroplasia, — sis, de vreemdsoor-
tige of abnormale organische vor-
niing; heteroplasiae ==: pseudo-
plasniata; adj. hcteroplasticus.

I{eteropro$opus, eene misvorming
met twee aangezichten.

IJeteropus, met een korten voet, wel-
licht eenbeenig? Kraus: heteropo-
dia, de toestand van eenen heter-
opus, misschien dus ook wel een-
beenigheid.

Ueterorexia, het belust zijn op
vreernde dingen, b. v. pica, Ali-
bert.

Heterorgam. heterorgan ae plantae.
ongelijk organische planten, wel-
ker inwendigc organisatie samen-
gesteld is uit drie verschillende
systemen van organen: spiraal-

vaten. levenssapvaten en eellen.

bij welke derhalve eene vereeni-

ging plaats grijpt van drievoudige
function: assimilatie, cyelose en
vorming, volgens 0. H. Schultz.

Heterorrhythmufi, de afwijkendetijd-

maat, inzonderheid bij den pols,

derhalve de ziekelijk afwijkende
pols, de gedurig afwisselendepols-
slag.

Ileteroscopia, deuteroscopia, een
vreemd gezicht, vreemd zien.

Hecterotaxis, eene verkeerde ligging
van ingewanden, b. v. van d'e

maag en de milt aan de reeh-
terzijde, van de lever aan de lin-

kcrzijdc, enz.

Heterotropus embryo, bot. een scheef
embryo.

Heveenum, = caoutehenum.
Hexachloroxylon, een in gele, goud-

glanzige schubbetjes kristafliseo-

rend, zwak arom'atisch produkt,
clat v. Gorup verkreeg door ont-
leding van het kreosoot van Rei-
chenbach.

Hexaedrum, een lichaam met 6 ge-
lijke vlakken, teerling, kubus;
adj. hexaedrieus.

Hexagium, de weegschaal; voor-
niaals een apothekersgewicht van
vier scrupels, bij de Romeinen:
sextula.

Ilexagonus, zeskantig, zeshoekig.
Ihxagynio,, de orde der planten bij

welke iedere plant zes stampers
bezit, Linne.

Heoiandria, de zesde plantenklasse,
met G meeldradcn, Linne.

He,r.apet<iXus, bot. met 6 bloombla-
den, b. v. corolla.

HemphyUus, bot. met 6 kelkblade-
ren, b. v. calyx.

lfe.mprot.odon, een groot dikhuidig
dier welks overblijfselen in de
tertiaire lagen van Azie gevonden
zijn.

Ifexapterus, entomol. zesvleugelig.
Bexaikyridium, hexathyrus, een
worm met 6 zuigopeningen aan

een zijcle bovcn de lippen, waar-

van men tot dus verre siedits

twee species, en wel beido in het
menschelijk lichaam hceft gevon-
den.

J-Inxis, de voortdurende, habitueele

toestand van het lichaam, habi-

tudo; somtijds = constitutio.

Hiatus, de spleet, opening; hiatus

aorticus, de opening van het micl-

denrif, door welke de aorta in

de buikholte afdaalt; verb, hio,

are, gapen ; Mantes aves, gapers.

Hidantoinicum acidurn, het hidan-
to'inezuur, een ontledingsprodukt
van allanto'ine door
treerd kaliloog.

Uidroa, hidrota, plur., zwcet, hitte-

puistjes^ hidroa febrilia, blaasjes

welke bij aanvallen van tusschen-
poozende koortsen dikwijls om
den mond en de bovenlip uit-

breken.
Hid,roanchone, eene meest boosaar-

dige keelontsteking met uitslag.

Uidrocritica, signa of phaenomena,
kritische verschijnselen of tecke-
nen in bet zweet.

Hidronosois, hidromisos, eene zweet-
ziekte, voornamenlijk do zweet-
koorts, febris helod'es.

Hidropedesis, het bovenmatige zwee-
ten, opborrelen van het zweet.

Hidroplania, het zwecten op onge-
wone plaatsen, eene vermecnde
verplaatsing van het zweet naar
bijzondere plaatsen, b. v. scrotaal-
zweet.

Uidropyra. de zweetkoorts, ongelsch
zweet.

Ilidrorrkoea, de zweetvloed, profuus
ziekelijk zweet; adj. hydrorrhoi-
eus.

Ilidros, het zweet; adj. hidrodes.
Hidrosdiesis, de terughouding van

het zweet: adj. hidroscheticus.
Hidrom, het zweeten; adj. hidro-

ticus, zweetend, zweet inakend:
remedia hidrotica, zweetdrijvende
middelen.

Hid.roterion, eene zweetkamcr, bad-

stoof, sudatorium.
IJidrotes, met zweet verbonden, van

het zweet afkomstig.
Hidrotopoea, hidropoea, hidropoe-

tica, nidrotopoctica, remedia, de
zweetai'zondering bevorderende
middelen.

Hidropoeia, hydropoesis, het ver-

wekken van zweet.

JTiems, de winter; hibernatio, het
overwintcren, beleven van den
winter; adj. hiemalis, hibernus,

wintersch, of den winter betref-

fende.
Hieroglyphica, plur., de hieroglyphi-

sche teekens, het zoogenoemde
beeldsehrift op egyptische ge-
denkteekens_; onverstaanbare of

zeer moeielijk te bcgrijpen tee-

kens; notae hieroglyphicae, de
lrjnen, splcten, enz. in de handen.

Iiieropyr, net heilige vuur, St. An-
toniusvuur; eene soort van gor-
delvlecht, zona,

i Hilaris, vroolijk. opgewekt, leven-

dig; subst. hilaritas.

Milarota, hilarotia, de ziekelijke, nit-

gelatene vroolijkheid, de overdre-
vene zucht naar genot.

Ilillae, hirae, de darmkronkelingen.
de darmen zelve.

Ililum, hilns, de nagel ; bot. de na-
vel of het lidtceken, d. i. die plaats

aan de oppervlakte van hetzaad.
waar dit zich van de placenta ge-

scheiden heeft, kiemgroeve: op-

thalm. eene kleine verhooging op
het hoornvlies ten geyofge van
eene uitzakking van de iris ; eene
insnijding of navelvormige ver-

dieping aan vele ingewanden, b. v.

hilus renalis, hilus lienalis.

Jrlimantion, —ioma, —tosis. de ver-
lenging, verslapping van de huig

;

adj. himantodes, riemvormig.
Mimas, eigenlijk een riem; dehuig.

inzonderheid als zij verlengd is.

Hime-ropkonia, eene welluidende
stem; adj. himerophonus.
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Hinnitus, het hinneken Tan paar-
den ; verb, hinnio, ire.

Hipparafjinum, parum affine, het
hipparaffine, een ontledingspro-
dukt van het hippuurzuur door
verhitting met loodsuperoxyde en
water; eene indifferente stof'welke
ten gevolge van hare verander-
lijkheid door vele reagentien de-
zen naarn verkregen heeft.

Hippiatria, —trica, —trice, depaar-
deartsengkunde; somtijds devee-
artsenijkunde in het algemeen.

Hippiairos, een paardearts, een vee-
arts.

Hippina, equina, de dvoes bij de
paarden.

Hippocampus, het zeepaard, rivier-

paard; pes hippocampi major en
minor, twee verhevenheden in de
yentrieuli laterales der hersenen.

Hippocolla. de zebragelei, ezelvel-
gelei, bij de Chineezen.

Hippocoryza, de beginnende droes
der paarden ; hippocoryzoma, de
tot algemeene ziekte gewordene
hippocoryza.

Hippocoryzoeis, eene door overdra-
ging van de droessmetstof ont-
stane, meestal doodelijke ziekte,

over welke von Hertwig en Wolff
het eerst nadere opgaven hebben
medegedeeld.

llippocras, claretwijn, kruidenwyn.
JKppocraticus, hippokratiseh, van

flipprokrates afkomstig; faeies

hipproeratiea, het hipprokratische
ingevallen aangezicht. bij zware
ziekten in den regel een teeken
van het naderen van den dood.

Hippocrepis, het hoehjzer; de lioef-

ijzerklaver, eene plant.
Bippogonydepos, cle korst aan de
kme der paarden, door J. S.
Mettauer aanbevolen tegen epi-
lepsie.

Hippotherium, een zoogdier uit de
tertian-e lagen van Farijs.

Hippolithus, de paardesteen, in de
galblaas of in het darmkanaal

bij paarden gevonden steenaeh-
tige concrementen.

Hippobgia, cle leer van de paar-
den, ook wel van de paardefok-
kerij.

HippolopMa, een paardemaan.
Iltppomyxa, hippomysoma =s hip-
pocoryza en hippocoryzoma.

H/ppornyxosis = hippocoryzosis.
Hipponosologia, de leer van de ziek-

ten der paarden; adj. hippono-
sologicus.

HippopatAologia, = hipponosologia;
adj. hippopathologicus, hippopa-
thologus.

Hippopod-onomia, hippodonomia, de
ware bouw, de inrichting van den
paardevoet, Bracy Clark.

Hippopotamus, het nijlpaard, het
rivierpaard.

Hippopus, de paardepoot; een zoo-
genoemden paardevoet hebbend,
een paardevoetige.

Hipposcatinum, de stof in de faeces
der paarden welke haar eigenaar-
digen reuk zonde veroorzaken.

TIipposcori7ium = hipposcatinum.
Hipposteologia, dc leer van de been-

deren der paarden; adj. kippos-
teoiogicus, —gus.

Hippothelae, equimulgi, de nog zui-
gende vculens ; andere dieren wel-
ke door merrien gezoogd zijn.

Hip'potomia, de ontlcding van het
lichaam des paards; adj. hippo-
tomicus, hippotomus, een ontle-
dcr van paarden.

Hippurkus, het hippuurzuur, paar-
depiszuur; aciduni hippuricum,
pisbenzoezuur, in de urine der
plantenetende dieren, herbivora,
alsook in die van kleine kinde-
ren ; door Dessaignes ook kunst-
matig bereid door chloorbenzoyl
te laten werken op de verbinding
van glycocoll met zinkoxyde.

Mippuritus, een geslacht van fos-
siele planten op Hipipv/ris gelij-

kende.
us, het paard; hippus papillae.

H1ECISMUS — HOLOTOMIA. 157

het merkbare trillen van de iris en

de dien ten gevolge ontstaande,

snel afwisselende verwijding on

sanicntrekking der pupil, nystag-

mus.
Jlircismus, de eigenaardige reuk der

bokken; de onaangename reuk der

okselholten; hircosus, alseenbok
riekend.

Ilircus, de bok, de okselharen: adj.

hircinus, met een bok_ overeen-

komstig: hircinicum acidum, het

hircine- of bokkezuur, een vluck-

-tig vetzuur in den bokketalk, hir-

cinum.
llirsutus, ruw, behaard, langharig;

hirsutiusculus, eenigszins be-

haard; subst. hirsuties.

Hirtus = hirsutns, bot. kortharig,

ruw, b. v. caulis._

Hirudo, de bloedzuiger: h. niedici-

nalis, de gewone bloedzuiger; h.

artificialis, een kun stmatigc bl oed-

zuiger, zoo als er een zeer doel-

matige is uitgevonden door Heur-
teloup.

Misno, ore, gapen; hiscens, gapend.
Hispidus, ruw, ruwharig, stijfkarig;

bot. met haartjes, b. v. caulis h.,

een Stengel die met korte haartjes

bezet is ; subst. hispiditas.

Histina, histinum, het fibrine of de
vezelstof.

Histodialysis, de ziekelijke oplossing
of scheiding der organische weef-
sels; adj. histodialyticus.

Histogenesis,
_
histogenia, vorming

van organische wecfsels; adj.his-
togeneticus, deze vorming be-
treffende.

Histographia, de besehrijving van
de bewerktuigde weef'sels; adj.
histologicus, histol6gus.

J-Iistologia, de weefselleer ; adj. his-
tologicus, histolOgus.

Histomarmarygae, de flikkerbewe-
gingen van tamelu'k enkelvoudige
weef'sels.

Uistonomia,^ de leer van de wetten
der ontwikkeling en verdere vor-

organische weefsels

;

adj. histonomicus.
Historic, de geschiedenisj h. morbi,

de geschiedenis eener ziekte, ziek-

tegeschiedenis, de geschiedenis

van een bijzonder ziektegeval; adj.

historicus.

Histos, het weefgetouw, weefsel, het
weeisel der organische lichamen.

Histotornia, de ontleding van de or-

ganische weefsels._

flistotromiscus, de ffikkerbeweging,

motus vibratorius.

Hodoplanesis, hodqplania, de afwij-

king van den juisten ofnormalen
weg; adj. hodoplanes, hodoplani-

cus.

Holagogus, alles wegvoerend ofver-

wijderend;remedia holagoga,mid-
delen welke alle uitscheidingen
bevorderen.

Holobranchii, pisces, beenige vis-

schen met volkomene kieuwen,
kieuwdeksels en kieuwvliezen.

Holocarpus, eene geheele, niet ver-

deelde vrucht bezittend.

Holonarcosis, dc algemeene bedwel-
ming; adj. holonarcoticus, geheel

bedwelmd, de algemeene bedwel-
ming betreffeiid.

Holoptychius, een geslacht van sau-

roide fossiele visschen uit de de-

vonische en steenkoollagen.

Holosericus, —riceus, flnweelen, ftu-

weelachtig; tela holosericea. het
fiuweel.

Holosteosclerosis, —roma, de volko-

mene verdiehting der beenderen

waarbij ook de beenholte met eene

vaste beenmassa is opgevuld.

Holosymphysis, eene volkomene ver-

fro'eiing; adj. holosymphj'ticus,

olosymphytus.
llolotetanus, algemeene stijfkramp;

adj. holotetanicus.

Holotomia, de volkomene ontleding
of ontbinding; adj. holotouiicus.

Holotonia, holotonus, algemeene
kramp; ^holotetanus; adj. holo-
tonieus. holotonus.
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Homalodf.rmus, plat, plathuidig. ge-
lijkliuidig.

HomalophyUae, de platinossen, Will-
denow.

"

Hom.al.os, homalus, plat, effen.
Bomocercus, gelijklobbig, van visek-

staarten sprekende,
Ilomedricus, homoedricus, kome-

drus, in de kristallographic: ge-
lijkvlakkig, volvlakkig.

Ilomicida, de inoordenaar: homici-
dium, de moord.

Bomochroea, de gelijkkleurigkeid,
'smensehen huidkleur.

Ilomoeantha. homoiantha, nosema-
ta, dauwprikkeling, volgens C. H.
Schultz de tweede familie zijner
homooses

: aphthen, scorbuut,
darmzweren.

Homoedrus, den zelfden zetel heb-
bend; bij kristallen : gelijke vlak-
ken of zijden vertoonend.

Ilomoeobiotlcus, met het leven over-
eenkomstig of analoog; diaeta
hornoeobiotiea, een met bet le-
vensproees overeenkomstigedieet,

Hornoeochyla, homoiochyla. nosema-
ta, volgens 0. H. Schultz: dederde
familie zijner homooses : scrofels,

kropgezwellen, diabetes, lienosis.
Homoeomma, de gelijkkeid der dee-

lcn; adj. homoeonieres, —rus.
1

'

lomoeomorphia, de gelijkheid in ge-
daante ; homoeomorphus, gelijk
gevovmd, gelijk in gedaante.

Homoeopatfda,
_
hoinoeopathica ars;

homoeopathies, de homoeopathie,
volgens Hahnemann: de genees-
methode, volgens welke eene po-
tentie die bij gezonden de ver-
sckijuselen van eenige ziekte te
voorschijn roept, eene zelfde maar
uit andere oorzaken oiitstane
ziekte doet verdwijnen: principe:
simiha similibns curentur, alste-
genstelhng van ]aet pPimeipe der
allopath en; adj. homoeopathes.—tnicus.

Homoeopat/dsta, —thistes. een ho-
moeopatisch geneesheer.

Homoeopepm,T3.oscma.ta,, ziekten van
.
ket spijsverteringswerktuig,,dys-
pepsien, volgens C. fl. Scholtz: de
eerste familie zijner homoc'ises;
homoeopepsa acida, de verzuring,
maagzuur, maagkramp, saburra,
gastrische koorts; homoeopepsa
putrida, rotting, gastromalacie.
rotkoorts; homoeopepsa ekolosa!
de overmaat van gal, galkoorts:
hoinoepepsa ^mucosa, overmaat
van slijm, slijinkoorts.

Bomoeosemus, van gelijke beteeke-
nis, vandaav: signa nomoeosema,
ziekteverschijnselen van gelijke
beteekenis.

Bomoeosis, het gelijk maken, assi-
milatio, de gelijkheid; bij G. H.
Schultz_:_ homoeoses, ziekten van
ket spijsvevteringswerktuig, de
eerste Masse zijner phytonose-
niata, tot welke hij de hoinoopep-
sen, komoeanthen, horuoeochylen
en homoeotoxiken rekent.

Homoeotoxica, homoiotoxica, nose-
mata, de vergiftigingen, volgens
0. H. Schultz de vierde klasse
zijner homooses: pneurnotoxiea,
enterotoxica, scutitoxica, kaema-
toxiea, nenrotoxica.

Homoethnia, de afstamming van hefc
zelfde volk; adj. honioethnes.

Ilomogamia, het gelijktijdige kuwe-
lijkj bot. bij G. 0. Sprengel: de
gelijktijdige vorming van de
voortplantingswerktuigen in eene
tweeslachtige bloem, derhalve liet
algemeenste verschijnsel in het
hoogere plantenleven.

Bomogenes, —neus, gelijksoortig, tot
een zelfde geslackt b'ekoorend, te-
genstelling: heterogeneus.

Homolactinkum acidutn, het borao-
lactineznur, een ontledingspro-
dakt van koolzuur, Cloez; het is
homoloog met laetinezuur, enheeft
zeer veel overeenkoinst daarmedc
en ook met glycocolzuur.

Homolinum, ruw enkelvoudig pluk-
sel,
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Ilornologa, de homologen, chem. in

de beteekenis van die ovganische
lichamen welke eene analoge sa-

menstelling en correspondeerende
eigenschappen bezitten, zoodat
de kennis der samenstelling, der
scheiknnclige i'unetien en meta-
moi'pliosen van een enkel lickaam
ait eene homologe groep de over-
eenkomstige verhoudingen van
alle apdere daartoe bekoorenden
vooruit laat afleiden.

Homoplata = omoplata.
Homorgana, komorganae, hemorga-

nieae plantae, planten met de
zelfde organen, bij welke alle

vegetatieve processen in eene
gelijkvormige organisatie, na-
melijk de zak- en eelvorming,
versmelten C. H. Sckultz; deze
sehrijver noemde haar vroeger
axylae piantae; zij komen overeen
met de eel- of zakplanten.

Ilomorganicus, komorganns, gelijk-

vormig georganiseerd. geli|kvor-

mig in bouw.
Ilomotomia, eene insnijding in de
amandelen bij ontsteking daar-
van, Gaelics Anrelianus.

Homotonicus, homotonus, gelijk van
maat_ of spanning; morbi homo-
tonici, ziekten welke ziek in hot
gehecle verloop gelijk blijven. wat
de intensiteit betreft.

Homozyges, —gos, gepaard; homo-
zygium, verbinding, huwelijk.

Homunadus, een onbedtiidend
menseh: meestal verbinclt men
hiermede het begrip van verach-
telykheid.

Homntas, de eerbaarheid, welvoeo'e-
ijkheid, reehtsekapenheid: aclj
honestus.

Honor de eer; honor capitis, het
hoofdhaar; honores, eerbewijzin-
gen; adj. konorificus, eervol.

Soph, de lioef. van het paard, den
ezel.

lloplomachos, in de wapenen vech-
tend. de sehermmeester, eenleer-

ling in de sckermknnst ; adj. ho-
plomachicns.

HoplomocJdioj-i, haplomochlionV, bij

Fabricius ab Aquapendente: een
algemeen aan alle liehaamsdee-
len aan te brengen werktuig.

Hoplon, het wapen, wapentuig.
Hora. ket uur; het gunstige, aan-
gename jaargetijde; by Aretaeus
ook de_ tijd van het begin der
puberteit; adj. horaeus, rijp, tij-

dig, manbaar; koraea of fruetus
koraei, tijdige rijpc vruchten,
fruetus aestivi.

HoraeMas, horaeotes, de rijpheid der
vrachten: de tijd der rijpheid, de
rijpheid cles lichaams.

'

Ilorama, hetgeen gezien is, het
schouwspel, de aanblik.

florasis, het zien, waarnemen; adj.
horatieos. met gezichtsvermogen
begaafd.

Horaticon, het gezichtsvermogen.
Hordeinum, ook ceradinum, ket

horde'ine, volgens sommigen: de
eigenaardige stof in de gerst, in
het zetineei der gevst.

Hordeolum, een gerstekorreltje; de
gerstekorrci aan ket ooglid.

Hordeum, cle gerst; kordeum ex-
corticatum of perlatum, gepelde
gerst.

Horeus, hovius, zoucle zooveel betee-
kenen als chronisch, verouderd.

Horismus, de begrenzing, nauw-
keurige bepaling van den omvang
van eene zaak of begrip; de de-
finitie; bij Hippokrates :=: apho-
rismus; adj. horistos, omscbreven.
begrensd.

Ho^istopneumonosep.us. horistopneix-

monosaprosis, net begrensde of
binnen bepaalde grenzen om-
sehrevene bederf der longen.

Horizon, de gezichtkring. gezickt-
einder; adj. korizontalis, lood-
recht, waterpas; bot. radices ho-
rizontales, de zoogenoemdedauw-
wortels, loodrecht liggende tak-
ken der wortels.
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Ilorme, de innerlijke aandrift, liet

insfcinkt.

Hormodeosolen, een rozekrans- of
paarlsnoervorrnig, buikig uitgezet
buisje. zoo als Berros ds speci-
fieke gewaarwordingswerktuigen
gevormd vond.

Ilormos, het^paarlsnoer, halssnoer;
adj. hormodes.

Homitos, spaansehe naani voor de
ovenvormige heuvels die in vul-
kanische streken van Zuid-Ame-
rika Toorkonien.

Horonosos, koronusos, eene ziekte
die aan een bepaald jaargetijde
eigen is, morbus tempestivalis.

Horopter, het voor beide oogen ge-
meenschappelijke gezichtspunt,
de kruising der gezichtsassen in
het voorwerp van het zien, en
de door de beenen van beide ge-
zichtsassen aehtcr deze kruising
ingeslotene ruiinte.

Horos, de grcns, grenslijn; definitie.

Horripilolio, het koud zijn, kuiveren,
b. v. bij het. begin eener tusschen-
poozende koorts ; zoogenoemde
kippevel, waarbij de haartjes der
kuid zieh oprichfcen.

Horror, de schrik, huivering, af-

keer, het stadium der huivering
in eene tussekenpoozende koorts

;

adj. korridus, verschrikkelijk, kui-
veringwekkend; verb, horreo, ere,

huiveren.

Hortulanus, de tuinier.

Hortus, de tuin; adj. hortensis;
dim. hortulus.

Hospes, de waard. gastvriend; ani-
mal hospes, een dier dat andere
dieren, b. v. entozoen, herbergt;
adj. hospitalis, vriendschappelijk.

ttospitium, de gastvriendsehap, of
ontvangst als gast; eenekerberg,
een gasthuis.

Humatms, menschelijk. beleefd, mild,
besehaafd.

Humectatio, de bevochtiging : verb.
humecto. are.

Humerus, de sehouder, liet schou-
dergewricht, het opperarm been

;

humeri, entom. de schouderverhe-
venheden; adj. himieralis, hurue-
rarius.

Humidus, vochtig, van humus; hu-
rnidum, de vochtigheid; humidum
radicale, sativum of seminale, de

oorspronkelijke vloeistof van het
vruchtei, of de het embryo oni-

gevende vloeistof
Humilis, laag, nederig; subst. hu-

militas.

Huminicum acidum, een kumus-
zuur, te bereiden uit ecnigen tijd

met water gekookte teelaarde,
kumus.

Hwminum, huminium, het humine.
vormt nevens het ulmine de in-
differento humusliehamen; beide
zijn in water, wjjngeest en alka-
licn onoplosbaar, bruin of zwart,
en worden door water en water-
houdend alkali van de zure hu-
musliehamen geseheiden.

Humox, de vochtigheid, vloeistof,

het sap; humores, de vloeistoffen
of sappen van het lichaam; adj.

humoralis, de sappen des liehaams
betreffende; fcbris humoralis, by
oudere pathologen: eene sap-
koorts; pathologia humoralis, de
zoogenoemde humoraalpatholo-
gie, welke alle ziekten als ziek-
ten der sappen besekouwt, te-

genstelling : solidairpatkologie.
Humus, de aarde, tuin-, teel-, of

broeiaavde; in de seheikunde vor-
staatmen onder humusvorming de
rotting van organisehe, zoowel
plantaardige als dierlijke stoffen,
of eene algemeene verweering
van organisehe stoffen, warmeer
daarbij nog algemeene organisehe
stoffen, met vernietiging van de
eigenaardige kenmerken van
iedere afzonderlijke stof, over-

blijven. Men noeiut de aldus gc-
vormde stoffen ook de familie der
humusachtige lichamen.
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Hungarica febris, typhus castrensis

by Boevhave, eene in vele stre-

ken van Hongarije, alsmede in

de lazarets aldaar voorkomeisde,
meestal boosaardige koorts.

Hyaenodon, een fossiel roofdier uit

'de eocene aardlagen van.Europa.
Hyalite, glasacktig opaal, het hy-

'aliet.

Hyalinum, hyalina, bij M. Barry:
een wit punt in den celwand der

bloedbollctjes, waaraan zicb stof

vastzetten en daardoor tot verdere

splectvorming vergrooten kan.
Hyalinus, hyaleus, glasachtig, het

glasachtig lichaam van het oog
betreffende ; doorzichtig, water-
he] der.

Hyalistos, het glasweefsel, b. v. het
weefselvan het glasachtig lichaam
in het oog.

Hyalytis, eene ontsteking van het
glasachtig lichaam. van de mem-
brana hyaloidea.

Hyaloideitis, hyalodeitis -— hyalitis.

Hyaloideomcdacia, —todeomalacia,

hyaloideomalacosis, de verwee-
king of bovenmatige weekheid
van het glasachtig lichaam.

Uycdoideoproptosis, het uitzakken
van het glasachtig lichaam.

llyalodes, hyaloides, byaloideus, met
glas overeenkomstig, glasachtig;
tunica hyalodes, hyaloidea, het
glasvlies.

Hyoloidinum, het hyaloidine, zie:

xyloidinum.
Hyaloma, het glasoog, de verande-

ring van het oog in eene glas-
achtige massa,

Hyalomeninv = tunica hyaloidea.
' het glasvlies.

HyoXom/xis, hyaloideonyxis, wordt
door sommige vroegere oogartsen
gebezigd voor de staaroperatie
door middel van de depressie der
lens.

Hycdos, het glas; ieder glasachtig
doorzichtig lichaam, b. v. barn-
steen.

Hyancke. eene ontsteking van de
uitwendige deelen van den hals,

de amandelen. enz,, welke over-
eenkomt met de dikwijls snei
doodende by het varken, Gael.
Aurelianus.

Hyboma, hybos, hybosis, een bult,
verhevenheid.

Hyborthosis, het recht maken van
een bult, cyphorthosis.

Hybridus, hibridus, van tweeerlei af-

komst. een bastaard; vox hybrida,
eenebastaarduitdrukking, een sa-

mengesteld, uit twee verschillende
talen afkomstig woord, b. v. gin-
givitis.

Hydatidepatitis, hepatitis hydatido-
sa, eene levcrontsteking met vor-
ming van hydatiden.

Hydattdocele, eene waterblaasbreuk,
een breukachtig, met hydatiden
gevuld gezwel.

Hydatidocephalus ovium, hydroce-
phalus hydatideus, de draaiziekte
der schapen.

Hydatidodes, —tidoideus, overeenko-
mende met hydatiden.

Hydatidoghius, hydatigenus, uit hy-
datiden ontstaan; taenia hydati-
gena, de waterblaasworm, bij

schapen, varkens, enz.

Hydatidornu, een hydatidengezwel,
eene door hydatiden ontstane uit-

zetting.

Hydatidosckeocele, hydatoscheocele,

eene waterbreuk in den balzak,

met hydatiden.
Hydatidosis, de hydatidenziekte.

Hydatis, de waterblaas, een met hel-

dere vloeistof gevuld, ziekelijk

ontstaan blaasje; hydatides, de
hydatiden, blaaswormen; adj. hy-
datideus, hydatidenachtig; hyda-
tidosus, met hydatiden bezet, ge-
vuld, daaruit bestaande.

Hydatochldros, —chloos, —tochlm,
zeegroen, ook waterig of groen-
achtig.

Hydatocholos, wateraehtig, galaeh-
tig.

11
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Jlydatochroos, —tochrus, waterkleu-

rig.

Hydatodeitis, hydatoditis, de ont-

steking der membrana humoris
aquei in het oog.

Hydatddes, —oides, waterachtig

;

humor hydatodes, de waterige
vloeistof, humor aqueus, der oog-
kamers.

Hydalogenesis, de watervorming ; de

vorming van waterachtige vloei-

stoffen.

Hyd.aton.cus. cen watergezwel.

Hydatoplithengos, het geluid der

vloeistoffen dat men bij de per-

cussie van een orgaan waarneemt,
Piorry.

Hydatoposia, het waterdrinken ; hy-
daiopSta, hydatopotes, een water-

drinker.

Hydatorr/wea, hydorrhoea, eene wa-
terachtige uitvloeiing; adj.hyda-
torrhoicus.

Hydatosis — hydatogenesis.

H/datotkerapia = hydrotherapia.
_

H/deros, —erus, = hydrops; adj.

'hyderodes, —oideus = hydropi-

eus.

Hydrachne, hydrachntis, fijne wa-
terblaasjes op de huid of in den
mond.

Hydrachnis, de waterpok.
Hydracidum, waterstofzuur, volgens

Gay-Lussae elk zuur dat de zelfde

basis heeft als het zoogenoemde
keukenzoutzuur (!).

Hydradenitis = lymphadenitis.
_

Hydraedos, oedemateuse zwelling

der vrouwelijke sehaamdeelen.

Hydraema, hydraemia, deziekelijke

waterachtige gesteldheid van het

bloed; adj. hydraemicus.
Hydragogia, de leiding van het wa-

ter; de verwijdering daarvan nit

het lichaam ; adj. hydragogus, hy-
dragogieus, hydragogius, water
uitvoerend ; remedia ' hydragoga,
middelen tegen de waterzucht.

Hydragogia, plur., de lyinphavaten.
Hydralcokololyton, hydrocohololy-

ton, iets dat in water en alcohol

oplosbaar is.

Hydrallas, bij Duges : de metrydror-

rhoe.

Hydralmae, zoutbaden, zeebaden.

kunstmatige zoutbaden.

Hydrahne, het zoute water.

Hydramida, hydramide, amidachtige
lichamen welke niet alleen door

zuren, maar ook doqrindifferente

zuurstofhoudende lichamen van
versehillende soort, b. v. aldehy-

den, onder gunstige omstandig-
heden en onder afscheiding van
water gevormd worden, Gerhardt.

Jlydraranios, de amnios- of eiwater-

zucht, eene ziekelijk vermeer-

derde ophoping van vruchtwater.

Hydrangeitis == lymphangeitis.

IJydrangiographia, de anatomische
bcsehrijving der lymphavaten.

Hydrangiologia, de leer van de lym-
phavaten ; dikwijls = hydrangio-
graphia.

Hydrangion, een watervat; een lyui-

phavat.
Hydrangiotomia, de ontleding van

de lymphavaten.
Hydranosos, hydranosis, hydra-

nose, eene sereuse uitzweting,

Lobstein; bij sommigen: = hy-
datosis.

Ilydraporia, gebrek aan water, any-
dria; adj. hydraporieus.

Hydrargyranatripsis, hydrargyro-
tripsis, de inwrijving met kwik,

eene kwikzalf.
HydrargyrenterophtMsis, de kwik-
"darmtering, ontstaat ten gevolge

van het inwendig misbruik van
kwik.

Hydrargyrentripsis, het inwrijven

met kwikmiddelen, de zooge-

noemde smeerkuur._
Hydrargyria, het kwikuitslag, een

door net misbruik van kwik ont-

staand uitslag van fijne blaasjes,

Alley.
Hydrargyriasis, hydrargyrides, de

'kwikziekte, eene chronische ver-
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giftio'ing des liclmams, door het

iange oftovenmatige gebruik van
kwikpraeparaten.

Hydrargyropktlialmia. de mercurieele
oogontsteking.

Hydrai-gyropsydro/ia, de mercurieele

watersckurft.
Hydrargyrosiatorrhoea, de door het

gebruik van kwik ontstane speek-
selvloed.

Hydro.rgyrosis= hydrargyriasis; bij

sommigen: de mercuriaal- of
smeerkuur.

Hydrargyrostomatitis, de mercurieele
ontsteking van den mond, vol-

gens Trenile: de speekselvloed.
Hydrargyrum, het kwik, adj . hyclrar-

gyrieus, van kwik, kwikkoudend.
Tlydrartliron, hydrarthrus, hydrar-

throsis, de waterzucht der ge-
wriehten; adj. hydrarthricus.

Hydras, hydratum, een hydraat, een
lichaam, dat het water met sa-
mengcstelde zelfstandighedcn, in-
zonclerheid in geoxydeerden toe-
stand, in bepaalde verhoudingen
vormt; aqua hydratica, beter li-

quor hydricus, daar hydricus het
karakter van een hydraat aan-
duidt, het hydraatwiitor, dat bij

de hydraten de plaats van zou-
ten vervangt.

Hydrectasis, de uitzetting van het
water; uitzetting door water.

H.ydrelaeum, bij Galenus : een meng-
sel van water en olie, wellicht
eene olie-emulsie?

Hydrelectricitas, de elektriciteit op
den natten weg, het galvanis-
mus; adj. hydrelectricus, hydro-
electncus, deels de elektrische ver-
schrjnselen aan natte lichamen
b. y. bij den sidderaal. deels het
gaivanismus betreffende.

Hydrelytron, eene ophoping van wa-
ter tusschen de vliezen van den
bal, en tusschen de wanden van
de schede.

Hydremesis, het waterbraken. zooge-
noemde waterkoliek.

Hydrencephalion, —cephalon, —ce-

phalus, het inwendige waterhoofd
of de waterzucht der hersenhol-
ten; adj. hydreneephalicus : febris

hydrencephalica, bij velen: het
acute, inwendige waterhoofd.

Hydrencephalitis, de ontstekingach-
tige hersenwaterzucht.

Hydrencephalocele, de hersenwater-
breuk.

Hydrenterocele, de waterdarmbreuk.
Hydrenteromphalocele, hydrenterom-

phalus, eene darmwaternavel-
brenk.

Ilydvepiplocele, eene netwaterbreuk,
net- en waterbreukgecompliceerd.

Hydrepiplomphaius, hydrepiplom-
phalocele, eene netnavelbreuk met
ophoping van water.

Hi/drepiploon, de netwaterzucht.
IlydrUron, de buikwaterzucht.
Hydriasis, de heelkraeht van het

koude water, Rover.
Hydriatica, de watergeneeskunde,

behandeling door water alleen,

meestal hydropathie genoemd.
Hydriatros, de watergeneesheer, hy-

dropaath.
Hydricus, waterachtig, het karakter
van een hydraat hebbende, b. v.

ferrum hydricum, gzeroxydehy-
draat.

Hydrindinum, een ontledingspro-
dukt van het indine door eene
kalioplossing.

Hydriodas, een hydrojodaat, water-
stofjodiumzuur zout._

Hydnod-icus, hjrdrojodious, water-

stofjodiumzuurhoudend.

Hydroa = hidroa.

1/ydroarion, de waterzucht der eier-

stokken; adj. hydroaricus.

Hydrobensoyle, —yliurn, benzoylwa-
terstof = blauwzuurvrye b'itter-

amandelolie, als verbinding van
benzoyl en waterstof.

Hydrocachea-ia, de watercaehexie,
eene meestal doodolijke ziekte van
de mindere volkslilasse, alsook
van de schapcu in Egypte. welke
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gewoonlrjk op overstroomingen
van den Nijl pleegt te volgen.

Ilydrocardia = hydropericardiuni.

Hydrocatarrhophesis, .het inzuigen
van water, van buiten.

Hydrocele, de waterbreuk ; speciaal

verstaat men hieronder altijd eene
ophoping van water tusschen de
vliezen van den feal.

ITydrocenosis, de verwijdering van
water, b. v. door de punctie bij

de waterzueht of ook door hy-
dragoga; adj. hydrocenoticus.

Hydrocephalicus, bet waterhoofd be-

treffend, daaraan lijdend.

Hydrocephalocentesis, de punctie van
het waterhoofd.

Hyd,roeepho.lon. —his, bet water-

'hoofd ; hydrocephalus hydatideus,

de draaiziekte.

Uydrockezia. eene waterachtige diar-

rhee.

Uydrochinonium, —nonvmi, het hy-
drochinon, eene kleurlooze kris-

tallyne stof, ontledingsprodukt
van chinon, wanneer men het met
reduceerende agentia behandelt.

Hydrochloras, een chloorwaterstof-

zuur zout.

Hydrochloricus, —ratus, chloorwa-
terstofzuurhoudend, acidum hy-
drochloratum, het zoogenoenide
zoutzuur.

Hydroeholecystis, de waterzuebt van

de galblaas.

Hydrocirsocele, de wateraderspat-

breuk, eene complicatie van bei-

den.

Hyd,rodepsis, bet langzame Terries

van waterachtige vloeistoffen, adj.

hydroclepticus.

Hydrocodia. de buikwaterzucht.
Hydrocordon. het regenbad, stortbad,

tiillet de Grammont.
Hydrocormus, bot. de waterhaln),

drijvende halrn.
Hydrocrcmia, bydrocranion = hy-

drocephalus.
Hydrocritke, gerstewater.
Uydrocyanicus, —natus, blauwzuur-

boudend ; acidumhydroeyanatum,
het blauwzuur.

Hydrocystis = hydatis.

Hydrodevma, de huidwaterzueht,

hydrops anasarca.

Uyarodes, waterhoudend, watevig,

met water overeenkomstig.

Rydrodi-arrhoea, eene waterachtige

diarrhee.

Hydmme, het loopen in of op bet

water; bij nieuwere geographen:
de loop of het verval cles waters:
adj. hydrodromicus, het verval
des waters betreifende.

Hydrodrornus, zich in of op bet wa-
ter bewegend; = hydrodromicus.

Ilydrodynamica, —mice, de leer van
het leven, de krachten en de be-
weging der sappen, Picrcr; ge-
woonlijk de leer van het water
of dergelijke vloeistoffen en hare
physische eigonschappen: adj. hy-
drodynamieus.

Hydroederna = oedema in de ge-
wone beteekenis.

Hydrojlaveanicum acidum, flaveaan-

waterstofzuur, ontstaat als cyan-
gas met niet te veel zwavelwa-
terstof in aanraking komt.

Uydrogala, een drank nit water en
melk bestaande.

Hydrogasler, de buikwaterzucht; bij

eenige nieuweren: de maagwa-
terzucht.

Hydrogastor, een lijder aan buik-

waterzucht.
Tlydrogenneis r=r hydatogenesis.

Hydrogenmm, de waterstof : hydro-
genicium,_ het geoxydeerde water

;

hydrogenieicium, bet waterstof-
oxyde, de wetensehappelijk schei-

kundige benaming voor het water;

hydrogenicum oxydatum of hy-
drogenicicum bioxydatum = hy-
drogenicium. het dubbele water-

stofoxyde of het geoxydeerde
water.

Hydroglossum, het kikvorschgezwcl
onder de tong, ranula.

Ilydrograpkia, dat gedeelte van de
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geographie 't welk over de wa-
tered van de aarde handelt.

JJydroida, een orde van zoophyten.
iJydrUla, de tot geneeskundig ge-

bruik dienende bronwateren of
mineraalbronnen, Beral.

IJydrolMa, de enkelvoudige zoowel
als de gedistilleerde wateren.
Beral.

Hydrolatwa, al'treksel in water, in-
fusien of decocten, Beral.

IJydrolea, de oplossingen van ver-
sehillende stoffen in water. Beral.

Ilydroleros, de onrustige waanzin.
Hydroleum — hydrelaeum.
Ilydrolica, de verbindingen met wa-

ter, Beral.
Hydrologia, de leer van het water.
Bydrolotiva. oplossingen iu water

tot uitwendig gebrnik, b. v. baden,
gorgelwater, inspuitingen, Beral.

Uydromania, de waterwoede, de be-
geerte van lijders aan pellagra
ora zich in het water te storten,
Strambio; de onleschbare dorst,
Baumes; adj. hydromaniacus.

IJydromediastinum, eene opboping
van water tusschen de platen
van bet middenrif.

Hydromel, hydromeli, honigwater.
meede

; plur. hydromclita, verbin-
dingen van honig met waterhou-
dende stoffen.

Jlydromettea, waterhonig, Beral.
Hydromellonum, mellonwaterstof-

zuur, wordt bereid door ontleding
van eene geconeentreerdc oplos-
siug van mellonkalium met ver-
dund zout- of salpeterzuur. en
vormt een witachtig, eeleiachtig
praecipitaat, dat uitdroogt tot een
wit afgevend poeder, dat dikwijls
nog eemg kali of kalium bev'at.
Gmelin.

Hydro-meningitis, ontstekingachtige
hersenvlieswaterzucht.

Hydromeninx, de hersenvlieswater-
zucht,

Hydronietra, —tria, waterzueht van
de baarmoeder.

Hydromeirectasia ;= hydrometra,
Piorry; eigenlijk uitzetting der
baarmoeder ten gevolge eener op-
hoping van water.

Hydrometrum, een watcrmaat; bij

sommigen = hygrometram.
[It/dromphalon, —pn&lus, een navel-
watergezwel.

Hydromyca, —myces, hydrospongus,
het waterzwam.

Hydromyringa, — rince-, de water-
zueht der trommelholte ; eigenlijk

trommel flieswaterzucht.
Ilydronephrectasia, uitzetting van de

zelfstandigheid der nieren door
ophoping van water.

Hydronephroa, eene nier welke in
plaats van met parenchym met
water gevuld is; hydronephrosis,
eene door opboping van urine
langzaam ontstane uitzetting van
het nierbekken met atrophie der
nierzelfstandigheid, P. Rayer.

Hydvonom, —nosos, —nusos, eene
waterziekte of eene ziekte met
vorming van water.

Hydrooph6T0n, —rum, —rus = hy-
droarion.

ITydroparastates, een ophoping van
water in of oni den bijbal.

Hyd/roparotis, eene bydropische
zwelling_ der_ oorspeekselklier.

Hydropauiia. eigenlijk het lijdenin
of door water; gewoonlijk bezigt
men deze uitdrukking ter aanwij-
zing der watergeneeskunde; adj.

hydi-o]3athicus, de watergenees-
kunde betreffende; ook eeii hy-
dropaath, waterdokter.

Hydropege, de waterbron; bij som-
migen: bronwater.

Hydropericardia, —dium, water-
zueht van het bartezakje; hydro-
pericarditis, ontstekingac'hti sge

waterzueht van het hartezakjer
Hydroperione, de in de membiana

decidua voorhandene vloeistof.
Breschet.

Hyfa-operipMumonia.)\yd.ro])-xi.<ix\mo-

nia, —-pneumon, eerie met water-



166 HYDfiOPEKITONAEUil — HYDROSALPINX. IIYDROSARCA — HYGEOMETKUM.

achtige uitzwetingen verbondene
longontsteking.

Hydroperitonaeum = buikwater-

zuckt, ascites.

Hydroplwne, een versckeidenheid
Tan kwarts, die in water door-

schijnend wordt, ket hydrophaan.
Hyd.rophollus, eene waferzuektige,

oeclernateuse zwelling van het

roannelijk lid.

Hydropldius, een wateryriend.

Hydrophimosis, eene phimosis met
oedematense zwelling der voor-

kuid.

Hydrophobia, de watervrees, ge-

woonlijk in de zelfde beteekenis

gebruikt als hondsdolkeid ; adj.

hydrophobicus, de watervrees be-

treffende; hydropkobus, eenlijder

aan watervrees; morbus hyclro-

phobus = hydrophobia.
Hydrophtholmia, —rows, de water-

'zuckt van het oog; adj. hyclro-

pktkalmieus.

HydropMlw.lmlon, de bij leucophleg-

matische, cackectische individuen

dikwijls waameembare blauwaeh-
tige ring ora de oogen met oede-

mateuse zwelling.

Hyd-rop/i/Mra, —phtora, het vloei-

spaatzuur. Pelletan; hydrophtho-
ras, eene vloeispaatzure verbin-

ding; hydrophthorieus, vloei-

spaatzuurhoudend.
Hydrophysocele, eene waterwind-

breuk.
Ilydropkysometra, de opkoping van

water ' en lucht in de baarmoe-
der.

Ifydropkytologia, de leer aangaande
de waterplanten.

Hydrophyton, eene waterplant.
Hydropiesmometrum, een werktuig
om de drukking van ket water te
meteri, om de drukking van ket
water of dergelijke vloeistoffen op
versckillende diepten te meten.

Hydropisia, —pisis, —pismus, de
waterzueht, inzonderheid de huid-
waterzucht.

Hyd/ropleuria, de borstvlieswater-

zuekt, Piorry.
Hydropnmmaticus, water en luckt

'betreffende, door beiden werkend

;

apparatus h., een toestel om gas

onaer water op te van gen.
Hydropneumatocele = hydrophyso-

cele.

Hydropneumatosis, eene ziekelijke

opkoping van water en luckt;

somtijds = hydropneumonia.
Hydropneumothorax, de met verza-

meling van lucht verbondene
borstwaterzucht.

Ifydropoeia, de waterbereiding, de
bereiding van het water uit zijne

enkelvoudigebestanddeelemzuur-
stof en waterstof ; ook de kunst-

matige bereiding van mineraal-

water.
Hydroposia, ket waterdrinken; hy-

dropdta, —tes. een waterdrinker.
Hydrops, hydropsia, de waterzueht:

adj. hydropieus, hydropiodes, wa-
terzuehtig; kydropoldes, met de

waterzueht overeenkomende.
_

Hydropterides, de watervarens, Will-
denow.

Hydroptisana = hydrocrithe. af-

kooksel van gerst.

Hydrorchis, de waterzueht van den
'bal.

Hydrorrhachia, —elds, waterzueht
van de ruggegraat, spina bifida.

IlydrorrhachioceMtesis, de punctie van
'de ruggegraatswaterzueht, door
A. Cooper met goed gevolg in
toepassing gebraekt.

Tlydrorrhacnitis, de ontstekingach-
tige ruggegraatswaterzuckt, Jos.

Prank.
Hydrorrhoea, de watervloed, uit-

vloeiing van water; somtijds —
hydrops.

Hydrortliopnom, door borstwater-
zucht ontstane orthopnoe.

Jlydrosaccharum, suikerwater ; sni-

kerstroop, syrupus simplex.
Hydrosalpinx, de waterzueht der

Fallopiaansehe buizen.

Hydrosarca, hydrosarcidium, een ge- I

zwel dat te gelijkertijd water en
]

eene vleezige massa bevat, van-
daar = hydrosarcoeele, M. A. Se-

vei'in; bij anderen = hydrops
anasarca,

Hydrosarcoeele. eene vleesckwater-
breuk.

Hydroscheocele, eene balzakwater-
breuk.

Hydrosckeon, hydroschoneus, de wa-
. terzucht van den balzak.

Hydroscopia, het onderzoek van het
water; adj. hydroscopicus.

Hydroscopicitas of hygroscopicitas,

het vermogen van levende orga-
nische weefsels om zich met de
rneer van nabij of op een afstand
er mede in aanraking zijnde vloei-

stoffen tevnllen en daardoor te

gelijker tijd te zwellen.

Hydrosepsis, het bederf van het
water.

Hydrosis = hydatosis.

Eydrospermalicus, de waterachtige
gesteldheid van het zaad betref-

fende of daarvan afkomstig.
Ilydrospoiigus = hydroinyees.
Hydrostasis, het blijven staan of

stagneeren van het water ; het in

evenwicht blijven van het water;
adj. hydrostatieus ; hydrostatica
doctrina, de leer van het even-
wicht van druipend vloeibare
lichamen.

Ilydrosteon, eene ophoping van wa-
ter in of om de beenderen.

Hydrosynometrum, een werktuig om
de drukking van het water te
meten ; derkalve= hydropiesmo-
metrum.

Hydrotachymetritm, een werktuig om
de sneikeid van het water te
meten.

Hydrotkerapeusis, —peutice, hydro-
tkerapia, de watergeneeskunde, in
ket dagelrjksch leven gewoonlijk
kyclropathie genoemd ; adj. kydro-
therapeutieus.

Hydrothionomellonum. het hydrothi-

onmellon of zwavelniellomvater-
stofzuur, eene zwavelverbinding
van het mellon.

Hydrothionum, de zwavelwaterstof

;

adj. hydrothionicus ; acidum hy-
drothibnicum, zwavelwaterstof-
zuur.

Hydrothorax, de borstwaterzucht

:

adj. hydrothoracicus, daaraan
lijdend of er betrekking op heb-
bend.

Hydrotis, de orwaterzueht; adj. hy-
droticus, de oorwaterzucht betref-

fende; waterig, van hydrosis.

Hydrotitdne, kalkwater, aqua cal-

cariae.

Hydrotomia, de metkode om te ont-

ledcn lijken in plaats van met
was met water op te spuiten,
Lacauchie.

Hydroxoiicum acidum, hydroxal-
zuur, een orazettingsprodukt van
riet- en druivesuiker ten gevolge
van de inwerking van verdund
salpeterzuur.

Hydrozoon, een waterdier.

Hydryales, het waterglas, vitrum
aqueum, d. i. een in water oplos-

baar silicaat uit koolzuur kali,

kwartspoeder en koolpoeder be-
staande, goed gemengd gedurende
zes uren in een kroes samenge-
smolteu, door kokend water tot

de dikte eener stroop verdund en
zoo bewaard.

: Hydrymenitis, eene ontsteking van
de sereuse vliezen.

Hyetometrum, de regenmeter, een
werktuig ter bepaling van de
hoeveelheid water welke gedu-
rende een bepaalden tyd geval-

len is.

Hygeismus, bij sommigen: de ge-
zondheidsleer.

Hygeologia, hygeiologia, hygieolo-
gia, —ieiologia, de leer betref-
fende de gezondheid.

Hygeometrum, hygieometrum, de
gezonclheidsmeter, de beoordee-
Iing van den gezondheidstoestand
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verrichtingen desvolgens de
lichaams.

Ilygiansis, hygiasis, de behandeling,
genezingsmethode; ook de gene-
zing, convaleseentia.

Hygiasma, het geneesmiddel.
Hygiastica, —slice, de genezingsleer,

de leer aangaandc de herstelling

der gezondheid; adj. hygiasticus,

lieilzaam, der genezing bevor-

derlijk.

Hygiea, hygea, de gezondheid, do

godin der gezondheid.
Hygiene, hygieine, = hygeologia;

liygieinos, gezond, gezond ina-

kend.
Hygies, gezond; subst. hygietica=

hygiastiea.

Hygiocomium, eene plaats ter op-
name van gezonden ; eene inrich-

ting ter opname van reconvales-

centen.
Hygransis, het voehtig wordcn, de

bevochtiging.

Hygrasia, de voehtigheid.

flygrasma, het bevochtigde.

Bygreckema, dc toon welken men
by ingeslotene vloeistoffen door

pereussie en auscultatie waar-
neemt.

Ilygroblepkaron, het voehtige oog-
lid; = hydroblepharon ; adj. hy-

groblepharicus.
Hygrobroncliiorrlwiiclius^ het voehtig

bronchiaal ratelgeruisch, bij de

auscnltatie.

Ilygrocatarada, de vloeibare grauwe
s'taar, cataracta liquida.

Ilygrocele = hydrocele.

Hygrocirsocele = hydrocirsoeele.

Ilygroenissorrhonchus, het knette-

rend gcruisch, hoorbaar bij het

ausculteeren.
Hvgroeyntis = hydrocystis.
Ifggrocystorrhonc/ms, het blazendc

vocht-ratelgeruisch, by de aus-
cultatie.

Hygrologia, de leer van de vloei-
stoffen; adj. hygrologieus.

Hygroma, een watergezwel; tegen-
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woordig mcestal een in de huid-

bekleedselen gevestigd zakgezwel

met waterachtigen mhoud
;

Hygrometrum, de vochtigheidsme-

ter; hygrometria, de leer van de

hygrometers.
Hygromyces = hydromyces of hy-

_ drospbngus.
Ilygrophobia, bij sommigen = hy-

drophobia; adj. hygrophobicus.

Hygrophihalmus, het voehtige,

smachtende oog; iemand die der-

gelijke oogen heeft.

Hygrorrlwnclms, het ratelende voeht-
geruisch, bij het ausculteeren.

Hygrosareus, van waterig, zwain-
achtig vleeseh voorzien. of daar-
aan ljjdend.

Hygroscopia = hygroinetria ; chein.

de eigenschap van vele lichamen,
inzonderheid van vele zouten, dat

zij voeht uit de lucht aantvekken
- en dien ten gevolge vervloeien,

vandaar = hygroseopicitas, de
vervloeibaarheid ten gevolge van
de bovengenoemde oorzaken; adj.

hygroscopicus, gemakkelyk vocht
aantrekkend.

HygrosypMlodoclithus, het voehtige

knoopsyphiloi'de.

Rygrotes, de voehtigheid, eene vloei-

stof.

HylaeosauTus. een groot reptiel uit

de wealden van Tilgate Forest.

Bylarckus, hylarchius, de wereldziel,

wereldgeest, H. Mortis.

Ilyle, de stof, de materie ; het licha-

melijke van eenig voorwerp ; ook
hout, vandaar sylva.

HylematropMa. zie : hylotropia.
Hylisis, hylismus, het doorzijgen,

een colatorium; dimin. hyliste-

rion, hylistrion, eene kleine zeef.

Hylogeneds, de vorining der stof;

adj. hylogenetieus.
Ilylognosia, de kennis der stoffen.

de kennis der elementaire licha-

men, de stofieer; adj. hylognos-
ticus.

Hylologia, de leer van de materie,
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van de enkelvoudige stoffen; adj.

hylologieus.
Hylopattiismus.matexYeel ly den, door

overvloed of gebrek aan stof, of

eene ziekelijke gesteldheid daar-

van.
Hylostoechiometria, de meting der

stofreeksen ; volgens Ritgen: de

door de scheikundigen dusge-

noemde stoechiometrie, welke

laatste hy als algemeene uitdruk-

king aanneemt van »reeksmeet-

kunde" in hot algemeen.
Hylotropia, volgens Ritgen: hyle-

matropia, de stofwisseling, de
ornzetting der grondstoffen.

Hylosoismus, de wijsgeerige leer van
een algemeen verspreid leven, dat
ook in de overigens als dood be-
schouwde materie zoude wonen.

Hymen, de huid, het vliesje, inzon-
derheid een sereus vlies ; speciaal

:

het niaagdevlies in de schede; adj.

hymenieus, b. v. amenorrhoea hy-
menica, de ten gevolge van het

niet doorboord zijn van het niaag-

devlies ontbrekende menstruatie.
Hymenitis, de ontsteking van een

inwendig, eene vryo oppervlakte
bezittend vlies; ontsteking van
het maagdevlies.

Hymenium, een fijn vliesje; bot.
kiemvliesje, bij de zwammen, dat
aAn de ondervlakte de zaden over-
trekt; de vruchtsehijf, bij vele
korstmossen.

Hymenocaris, een klein schaaldier
uit het silurische tydgerk.

Ilymenocarpi, lichenes, de schijf-
vruehtkorstmossen, derde ortle der
korstmossen by G-. i\ W. Meyer.

Hyme7ioohondrdd.es, —droides, tes-
tura, het kuidkraakbeenwecfsel,
bestaande uit hopen cellen, welke
met eene vaste, doorsehijnende,
kraakbeenachtige massa gevuld
zy'n, Heusinger.

Hymenodes. vliesachtig; bij Hippo-
krates: al wat gemakkelyk vlic-

zige en vezelige massa's uitscheidt.

b. v. het bloed in ontsteking3-
ziekten.

Hymenogangliites, bij sommigen : de
lage graad van de sporadische
cholera.

Hymenographia, de beschrij ving der
vliezen; hymenographus. vliezen

beschrijvend.

Hymenologia, de leer betreffende de
vliezen ; hymenologus, met hyine-
nologie zich bezig houdende.

Hymenomalacia, de verweeking van
de, inzonderheid serense en mu-
ceuse, vliezen.

Hymenophthalmia, eene ontsteking

der vliezen van het oog, volgens
Schmalz.

Hymenopolypus, een polyp aan het
maagdevlies.

liymenopterxix, van dunne vliezige

vleugels voorzien ; hymenoptera
insecta, de vliesvleugelige in-

sekten.
Hymenopterygiurn, pterygium mem-
branosmn of cellulosuro, Petre-
quin; het oogvel.

Hymcnorrliapliia, de herstelling van
net maagdevlies door eene naad;
eene aan de huid aangebrachte
naad in het algemeen.

Hymenorrkinus, hymeniorhinus bij

'Wagler, van een neusvlies of
neusdeksel voorzien, vooral in
ornithologische beteekenis.

Hymenosleatis, het hnidspekgezwel,
bestaande uit cellen die met een

vast spekachtig vet zijn gevuld,

Heusinger; hymenosteatides, de

huikspekcellen.
ffymenostegasticus, van de algemeene
bekleedselen afkomstig.

Hymenotomia, het ontleden der vlie-

zen; hymenotomus, vliezen ont-
ledend en anatomisch onderzoe-
kend.

Hymrdon = amnion := hymenium.
Hyobasioglossus, hyocleogtossns, de
toug en het tongbecn betreffende,

b. y. muscuhis hyobasioglossus :=
basioa'lossus.
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Hyocholkum aeidum, het hyoeho)-
zuur = cholzuur, Streeker, ge-
paard uit liyocholalzuur, datzich
slechts door het watergelialte 011-

derscheidt van hyocholzuur en
glycocol.

Hyodes, hyoides, liyoideus, het tong-
been betreffende; os hyoidenni, het

tongbeen.
Ilyoepiglotticus, hyodepiglotticus,

hyepiglotticus, het tongbeen en
het strotklepje betreffende, b. v.

ligamentum byoepiglottieum.

Hyoglossm, kyodeoglossus, tot de

tong en het tongbeen behoorend,

b. v. museulus hyoglossus. de

tongbeen tongspier.
Hi/ophthalmus, een klein oog, var-

"kensoog; een van dergelijke oogen
voorzien individu.

Hyopotamus, een zoogdier welks
overblijfselen in de tertiah-e la-

gen van Engeland en Frankrrjk

zijn gevonden.
Hyoseatinum, hyoscorinum. volgens
sommigen de eigenaardige stof

welke den eigenaardigen reuk
geeft aan de excrementen der

varkens.
Byosoyaminum, het hyoseyamine,

alkalo'ide in het zwarte bilzen-

kruid, Hyoscyamus niger, is kris-

tallijn, t'abakacktig seherp van
smaak, en in onzuiveren toe-

stand ook tabakachtig riekend.

Geiger.

IJyothyreoideus, —reodes, —reoides,

het tongbeen en het sehildvor-

mig kraakbeen betreffende, b. v.

hgamenta hyothyreoidea. de ban-
den tusschen het tongbeen en het
sehildvormig kraakbeen.

Hypacticus, wegvoerend, beneden-
waarts ontlastend, matig afvoe-
rend.

Rypagoge, eene matige ontlasting:
adj. hypagogus, matig afvoerend

:

b. v. remedia.
Bypaleimma, hypalimma, het inge-

wrevene, het in te wrijvene. het

liniment; hypaleipsis, hetinwrrj-

ven.

Hypaleipton, hypalipton. het tot het

inwrijven bestemde, b. v. een lini-

ment, eene zalf.

Hypaleiptron, hypaliptron, een spa-

tel of dergelijk werktuig oni iets

niede in te wrrjven.

Ilypalgia, eene matige pijn; adj.

kypalgicus.
Ilypamaitrosis, een onvolkomene
zwarte staar; adj. hypamauroticus.

Hypamblyopia, een geringe graad
van verzwakking van het ge-
zichtsvermogen; adj. hypamau-
roticus.

Hypancordon, hypanconiuni, een
armkussen, bij verwondingen,
fracturen. enz.

ffypaphonos, een weinig stemme-
loos, eenigzins wederspannig of
onverstandig.

Hypapoplexia, een geringe graad
van beroerte of een onvolkomen
apoplectisehe aanval ; adj. hyp-
apoplectieus.

Hypusthenia, een matige graad van
asthenie of zwakte; adj. hypas-
thenicus.

Hypo.stisrn.us, hypatmos, het beroo-
ken, suffitus, suffumigatio.

Hypatonia, een gering gebrek aan
spankracht.

Hypauchenion, hypaucheniuin, een
nekkussen.

Hypeccauma, brandstof; bij de Ouden
ook: het tot ondcrhouding des
levens noodige voedsel, pabulum
vitae.

Hypecchoresis, het afwijken uaar be-
neden, de stoelgang; adj. hypee-
choreticus, matig benedenwaarts
afvoerend.

Hypectasia, —tasis, eene matige uit-

zetting, subextensio.
Hypelaeon, — laeum, de oliedroesem,

atnurca.

Hypemphramis, de onvolkomene of
gedeeltelijke

_
verstopping ; adj.

hypemphracticus.

Hi/pene, de brand.
_

Hi/penemios, —inius, wmderig, wind
'bevattend; hypenemia, plur.,zoo-

o-enoemde wmdeieren ; onvol-

doende, karakterloos.

Hypepigeocarpits, hetgeeu vruehten

boven en onder de aarde draagt,

amphiearpus.
Hypero,r,oe\ hyperacusis, een te sterk

of te njn gehoor.

Ilyperadenoma, een kliergczwel,

klierwoekering, hyperadenosis.

Hyperaemotosis, hyperaemosis,

bloedrijkdoni, het te veel bloed

bevatten, volbloedigheid.

Hyperaemia, overvloed van bloed,

volbloedigheid, de overvulling der

bloedvaten van eenig orgaan of

eene streek; dikwgls in de be-

teekenis van het eerste stadium
eener ontsteking; adj. hyperae-

mieua.
Hyperaesthesis, de bovenmatige, zie-

kelijke prikkelbaarheid zooweivan
de zintnigsorganen als ook van
eene andere zenuwspheer; hyper-

aestheses, ziektenniet zeer hoog
gestegen sensibiliteit: adj. hy-
peraestheticas, hyperaesthetus

;

Ilyperanarrhophesis, de bovenmatige
opslorping.

Hyperaphm, de overspanning of bo-
venmatige prikkelbaarheid van de

gevoelswerktuigen ; adj. kypera-
phicus.

Hyperarithmos, overtallig, supernu-
merarius.

Hyperartetiscus, aan groote gebre-
ken der ledematen lijdend; bij

sommigen: van een overtollig
aautal ledematen voorzien.

Hi/perarthriscus, overtolligheid der
ledematen; adj. hyperarthricus,
aan overtolligheid 'van de lede-

maten lijdena.

Hyperarilirosis = hyperarthriscus

;

"adj. hyperarthrotieus.

Ilyperasthenia, een zeer hooge graad
van zwakte; een zeer typheuse
of paralytisehe toestancl.

Hyperauxesis, de vergrooting_ van
eenig deel, ziekelijke opzetting.

Hyperbaric!,, de te groote specifie"ke

zwaarte, b. v. van de lucht, enz.

;

adj. hyperbarieus, door hyperba-
ric ontstaan.

Hyperbionarce, de overmaat van le-

Venskraeht met overmatige werk-
zaamheid van het bloed en de
vezels.

Hyperbole., de overdriving; adj.

hyperbolicus, overdreven._

Hyperbulia, eene bovenmatige ver-

meerdering van het wilsvermo-

gen, Leupoldt.
Hypercarposis, eigenlgk

_
overbe-

vruehtiug: volgens P. Simon: de

toestancl van het bloed met ver-

meerderde bloedbolletjes enver-
minclerde vezelstof, b. v. by ty-

pheuse koortsen.
Hypercatharsia, —sis, de te sterke

werking van braak- en pui'geer-

middelen; bovenmatige ontledi-

ging in het algemeen, zelfs pro-

fuse menstruatie; adj. hyperca-

tharticus, de hypercatharsis be-

treffende of bewerkende; hyper-

cathartus, bovenmatig ontledigd,

te zeer gezuivei'd.

Hypercenosis, de bovenmatige ont-

lediging, b. v. van de bloedvateii

door te vele of te groote aderla-

tingen: adj. hypercenoticus.

Hyperteratosis, de bovemnatige woe-
kering, de overvoeding van het

hoornvlies : eene bovenmatige vor-

ming van hoornweefsel in het

lichaam in het algemeen.
Hyperchondvoma^ het produkt van

de hyperchondrosis, kraakbeen-

woekering.
Hypercinesia, —cinesis, eene boven-

matige bewegelijkheid of bewe-
ging; vele nienwere pathologen
hebben eene bijzondere ziekte-

klasse, die der »hypercineses",
samengesteld. tot welke inzon-
derheid de krampen gerekend
worden; adj. hypercineticus.
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Hypercrinia = hypercrisia, Andral.
Ilypercrisis, eene Bovenmatige kri-

tische uitseheiding, zoodat men
haar met eene syinptomatische,
eolliquatieve kan verwarren; adj.

hypercriticus.

Hypevcroma, hypereromax, hyper-
chroma, een klein vleesehuitwas
in het wit van het oog, Heuer-
mann.

Hypercyesis = epicyesis, te rnenig-

vuldige zwangerschap ; adj. hy-
pereyetieus, hypereyecticus, wat
deze betreft, bewerkt of bewer-

ken kan.
Hypercyrtosis, dc bovenmatigekroin-
ming van eenig deel; adj. kyper-
cyrtoticns.

Hyperdermatonia, —dermoma, hy-
perdermatosis, —dercnosis, bo-
venmatige huidwoekering.

Jlyperdiuresis, bovenmatige pislo-

zing, b. v. bij diabetes.

Hyperdynamia, het te groote levens-

vermogen, te groote levenskracht,

wordt door fransche geneeskun-
digen gewoonlijk gcbruikt in de
beteekenis van het fjegrip »sthenie

of hypersthenie" ; adj. hyperdyna-
micus.

Hyperdynatocrasia, te groote strak-

heid van de organische vezels,

Bartels.

ffyperecdasis, de te sterke broking;
adj, hyperecclasticus.

Hypereccrisis = hypercrisis; adj.

hypereccriticus.

Hypereckema, te sterk geluid; hy-

pereckesis, bet te sterk geluid

geven; adj. hyperechetieus, op

hypereehesis betrekking hebbend.

Hyperelast.kit.as, de bovenmatige
veerkracht; adj. hyperelastieus.

Byper&mesia, hyperemesis. hypere-
mia, het bovenmatige braken. ook
^ergiftiging door braakmiddelen

;

a^i- liyperemetieus : hvperemetus

eene 'te

VP
;f.'.

e
.?!

5; b
fl

HiPPokrates

lympha.
stai-ke ui'tstortme van

Ilyparmergxa, te sterk werkingsver-

mogen, bovenmatige krackt; adj.

hyperenergeticus.hyperenergicus.

Ifyperenterorna, —tends, een inge-

wandsgewas; de woekering in

een ingewand.
I/yperepitkymia, eene bovenmatige

begeerte of vei'langen.

Hypererethesia, eene bovenmatige,
ziekelijke prikkelbaarheid; een
overprikkelde toestand.

Hypere.tMsmus, de overprikkcling,
plaatselijke?: adj. hypererethis-

ticus.

ffypererytkraemosis, de artericele

hyperaemie.
Hypergenesis, bovenmatige teel- of

Vormdrift; adj. hypergcneticus,
met te sterke vormdrift begaafd,
of daartoe behoorende.

Hypergeusia, hypergeusis, hyper-
geustia, het zeer sterk ontwik-
kelde smaakvermogen, een fijne

smaak ; hypergeusia mauimarum,
bij sommigen : — hyperaesthesis

mammarum.
Hyperhidrosis, hyperidrosis, hypere-

phidrosis, het bovenmatige zwe-
ten.

Hyperbiosis, de bovenmatige kracht
der spiervezelen ; volgens Simon:
de toestand van het blood met
vermeerderde vezelstof en ver-

minderde bloedliekaarnpjes, zoo-

als by de ontstekingen.
HyperlympMa, de overmaat van
lympha.

HyperneuTia, lvypernervia. Piorry,
bovenmatige zenuwwerkzaaui-
heid.

Hyperneuroma, eene woekering der
zenuwmassa, zenuwzwam ; hyper-
neurosis, de vorming daarvan.

Hypernoea, hypernoia, eene ziekte

met bovenmatig geprikkelde

werkzaamheid des geestes, als

tegenstclling van ahoea, Leu-
poldt.

Ifyperoa, hyperoe, het verhemelte;
de verhemeltebeenderen, Galenus:
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bij sommige nieuweren: de cho-

anae; adj.'hyperoieus

Hyperocha, hyperocke, het vooruit

steken-

Hfperoilis, de ontsteking van het

'verhemelte.

ffyperoehasma, de verhemeltespleet,

het gcspletene verhemelte, de
wolfsmond.

Hyperopsia — exyopsia, een te

scherp gezichtsvermogen.

Hyperoryanema, hyperorganoma,
bovenmatige pseudorganisatie.

Hyperoryosis == orgasmus ; = saty-

riasis?

Ifyperortkosis, het bovenmatig recht

uitstrekken ; bij sommigen = te-

tanus.

Hyperos-mia, een to sterke, te fijne

Yeuk.
Uyperosphr'ssia, — sis, een ziekelijk

vermeerderd reukvermogen.
Ilyperostdma, een beenuiiwas; hy-

perostosis, beenwoekering, vor-
ming van een hyperostoma, eene
sterke uitzetting van beenderen.

Hyperoxydum, een superoxyde, per-

oxyde ; hyperoxygenatus. hyper-

oxygenicus, te veel zuurstof be-
vattend, te zeer geoxydeerd.

Ht/peroxys, zeer acuut, acutissimus.
Hyperpallna, eene te groote ge-
neigdheid tot ziekten"bf aandoe-
ningen; overgevoeligheid ; adj.

hyperpathes, overgevoelig, klein-
zeerig, b. v. brj pijn.

Hyperperitrope, de overmaat in de
wisseling^ der organische verrich-
tingen, Grossi.

HyperpMebdsis, eene al te groote
venositeit.

Hyperphlogosis, eigenlijk eene boven-
matige ontsteking ; bij Lobstein

:

eene chronische ontsteking met
harde zwelling en koorts, welke in
verzwering ofkoudvuur overgaat.

Uyperphrenia, de manie, razerny

;

adj. hyperphrenicns.
Ilyperpicros, bovenmatig bitter.

Hyperp-imele, bovenmatige ophoping

van vet, te groote vctheid, zwaar-
lijvighoid; adj. hypei'pimelicus,

aan zwaarlijvigheid lijdend, obe-
sus, deze betretfende.

Hyperpira, de ziekelijke eetlust.

l-lyperplerdsis= e\»i}\'eYdsis, de over-
vulling; adj. hypcrpleroticus.

Hyperplezia, extase, de overspan-
ning van den geest, J, Guislain.

Hyperpneusis, hyperpneustia, de te

sterke ziekelijke vorming van
lucht in het lichaam: h. gastrica,

de winderigheid, llatulentia.

Hyperporosis, de beenwoekering,
call uswoekering, vorming van
callus in het algemeen.

Hype/i'presbytia, een zeer hoogegraad
van presbyopic, Gaubins.

Hypersarcoma, het te sterk uitge-

groeide vleesch; zoogenoemd wild
vleeseh, caro luxurians.

Hypersarcosis, hypersarxis, de vor-

ming van hypersarcoma; de bo-
venmatige vleeschvorming in het
algemeen.

Hyperspadia, hyperspadias, hyper-
spadiaeus = epispadiaeus, enz.

;

hyperspadiasis, de toestand van
een hyperspadiaeus.

Hyperspasmia, klonische kramp,
convulsie, J. Guislain.

Hyperspongia, hyperspongosis, eene
bovenmatige zwamwoekeriug in

het lichaam.
Hypersthen, een mineraal van de

hoornblende-familie, het hyper-

stheen.

Hyperstherda, de ziekelijk verhoogde

algemeene organische werkzaam-
heid — sthenia, Roschlaub; =
hyperdynamia, Pinel; adj.hyper-

sthenicus.

Ilypersynergia, eene te sterke me-
aewerking; eene te sterke gelei-

ding en verdeeling van het zieke-

lijke moment door het lichaam,
Grossi.

Hypersystole, de bovenmatige, zie-

kelijke samentrekking.
Hyperthelicus, op de borsttepel zich
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bevindende; op ofboven hetslijni-

vlies voorkomende.
Hyperthymic!,, eene ziektc van den

geest met roekeloosheid gepaard,
mania atrox, Leupoldt.

Hypertonia, bovenmatige span-
kracht, te groote spanning der

irritabele vezelen; adj. kypcrto-
nicus, hypertonus, overspannen.

Ilypertrbmos, een sterk of te me-
nigvnldig beven.

Hypertrophia, de vergrooting van
eenig deel ten gevolge van te

sterke voeding; adj. hypertro-

phieus.
Hyperuresis, hypcrurorrhoea, Pi-

orvy, eene "bovenmatige outlas-

ting van urine, ;= diabetes.

Hyperymendsis,woekering vanmem-
branen ; kyperymenoma, het pro-

drukt der hyperymenosis.
Hyperzoodynamia, eene bovenmatige

kracht by dierlijke scliepselen.

Hypha, hypke, hyphos^het weefsel,

tela; een afzonderlijke weefsel-

draad; eene snaar; bij nieuwere
pkysiographen : de draadvormige
steel van vele slingerplanten.

Hyphaema, —mm, hypaeraia, het

onderloopen van bloed: somtijds
=z haemalops; adj. hyphaemos.

Hyphaematosis, eene matige of ook
ziekelijk vermlnderde werkzaam-
heid van ket bloed; eerie tezwakke
bloedbereiding.

Ilyphaemitis, eene matige ontste-

Iring van het bloed.

Hyp'kaemorrhagia, eene zwakke
bloedvloeiing.

Hyphalodum, —loidum, hypokaloi-

'dum, een subchloride, Schweiger.

HypJiomycetes, de draadzwamnien,

v. Martius.
HypnoMtMsis, het gevoel van sla-

perigheicl, de met de gezondheid
^gepaard gaande lust tot slapen.
1H'pnob-dm, hypnoatesis, het slaap-
°\ nachtwandelen; hypnobata,

Dates, een slaapwan delaar: adj.
hypnobatlf;as

, h
»

et slaapwailde
J
.

//:

len betrefiend, daaraan lijdend.

Jlypnodes, slaperig, slaap verwek-

kend; subst. hypnodia, slaperig-

heid.

Hypnologia, de leer van den slaap.

Hypnologica, doctrina, bij sommi-

gen: de diaetetiek van den slaap.

Ilypnonergia, bij sommigen: het

slaap- of nachtwandelen.
Hypnophobia, de vrees gedurende

den slaap; een in den slaap ont-

staande plotselinge aanval van
vrees of sehrik; adj. hypnopho-
bieus, nrrphobus, den slaap vree-

zende.
Hypnopalhia, hypnopathos, cenc

ziekte bij welke abnormale ver-

anderingen van den slaap de
koofdversehijnselen uitmaken.

Ilypnophrenoses, het dwalen in den
slaap, b. v. ijlen, nachtwandelen,
cnz. 0- H. Schultz.

Ilypnopoeus, slaapvervvekkend.

Hypios, de slaap.

I Hypnosis, het inslapen, slaap ver-

wekken; adj. hypnoticus= hyp-
nopoeus ; rernedia hypnotica, slaap
verwekkende middelen.

Hypnotypkus, de slaaptyphus. slaap-

koorts.

Hypoblepharon, eigenlijk hetgeen on-

der het ooglid ligt ; eene zwelling

of eenig ander ziekelijk verschijn-

sel onder een of beide oogieden;

een kunstoog, daar dit onder de

oogieden wordt geschoven.

Ilypocapnisma, een berookingsmid-
del; hypocapnismus, het beroo-

ken; ook = hypocapnisma.
Hypocarpius, hypocarpus, botan.

onder de vrucht zittende, b. v.

flos.

Hypocarpogms — hypogeocarpus.
Hypocarus, eene geringe graad van
slaapzucht; adj. hypocarodes.

Hypocaialepsis, een onvolkomene
graad van vallende ziekte, stijf-

kramp.
Ilypocathards, eene matige outlas-

ting door den stoelgariff.
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JIvpocausis. het verbranden of af-

branden
' van beneden af ; eene

lichte verbrandmg.
Hupocaustum, hypoeamna, een oven,

of een werktuig dat van onde-

i-en verwarnvt; eene zweetkamer.
woonkamer.

IJypocauteriurn, hypocausticum, een

van oncleren werkend, ook wel
(

matig werkend brandmiddel.

Hipoeeplicdaeum, een hoofdkussen.

liypocerchnaleon, een geringe graad

van heesehheid.

IJypochloromelc(s, een menseh met
cnlorotisch-vuile huidkleur, of ook
met habitus hepaticus.

HypocMorosus, onderehlorigzuur be-

vattend, b. v. baryum.
Hypocholodes, galaehtig, eeniger-

matc met gal overeenkomencle.
Hypoctalus = hypocholodes; aan
zoogenoemde zwarte gal lijdend,

atrabilarisch, eenigszihs toornig.

Hypochondria,
_
hypochondriacismus

,

hypochondriasis, de hj'poclion-

drie, miltzucht; adj. hypochon-
driacus, homo, een miltzuchtige,

een lijder aan hypochondrie ; mor-
bus hypochoiidriacus, de hypo-
chondrie; bij de Engelschen:
spleen.

Hypochondrmm, de streek onder do
;

korte ribben; regio hypochon-
|

driaca —. hvpochondrium.
Hypochondrophtkisis, eene tering die

door hypochondrie zou veroor-
zaakt worden, of daarmede zon
verbonden zijn.

ITypochorema, de stoelgang, de ont-
Iaste drekstoffen; hypochoresis.
de outlasting der drekstoffen uit
de darmen; adj. hypochoreticus.

Hypoclvjma, —chysis, eigenlijk het
onderloopen, suffnsio; de grauwe
staar; het onderloopen van het
oog met bloed; = glaucoma.

Hypodepsis, het ongemerkt of hei-
'melijk wegnemen, stelen ; het uit-
zweten van sereuse of etterach-
tige vloeistoffen, v. Hildenbrand

;

adj. hypoclepticns; vitrum hypo-
clepticum, een schei-trechter.

Hypocoelion, —hum, het onderlijf,

de buik.

Hypocoelis, het onderste ooglid, Are-
taeus; hypocoelon, —lum, de ver-

dieping onder bet onderste ooglid.
HypocophosU, een geringe graad van

cfoofheid; adj. hypocophos.
Hypocraneus, zich onder den sche-

del bevindend, .aldaar ontstaan.
Hypocraniwin, apostema, een absces

of zweer onder den schedel ; ook
het harde hersenvlies, Kraus.

Hypocrater, het onderstuk, onder
een nap of drinkschaal; een pre-

senteerblad; adj. hypocraterifor-

mis, schenkbladvorniig, b. v. co-

ralla h., eene blocmkroon bij welke
de bnis lang-buisvovmig en lang,

de raud vlak uitgespreid en na-
genoeg cirkelrond is.

Hypocrima, Andral. bcter hj'pocri-

"sia, eene niet genoegzame kriti-

sche uitscheiding, in het alge-

meen eene onvolkomene krisis.

Hypocuphisynus, eene matige ver-

mindering of verlichting, inzon-
derheid van ziekteverschijnselen;

adj. hvpocuphos, eenigermate ver-

licht."

Hypocysteotomia, de zijdelingsche

steensnede, blaassnedo van on-
deren af. d. i. door het peri-

naeum.
Hypoderma, een verschn'nsel onder

de huid; adj. hypodermaticus.
Ilypodermis, het benedenvli_esje; bij

sommigen: de voortzetting van
de epidermis op inwendige dee-

len; derhalve = epithelium.

Hypoclms, het
_
onderste verband;

'de onderbinding van ecu vat.

Hypodesrna, —mas, —mis, = hypo-
desis;eeno)idersteuningsverband.

IlypjodesmpMs, een onderbindings-
werktuig, b. v. tot het stelpen
van bloedingen uit groote vaat-
takken. ter uitroeiing van po-
lypen.
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Hypochsmohjter, een werktuig tot

net losrnaken der onderbindings-
draden om een vat, enz.

Hypodyma, de bekleedselen der

borstingewauden, pleura eii nie-

diastinum, Gael. Aurelianus-
Bypodynia, eerie niatige pijn.

Bi/podysis, het onderduiken.
liypogaeus, —geus, onder de aarde

ontstaande of blijvende; bot. coty-

ledones hypogaeae, onder de aarde

blijvende zaadlobben.
Bypogaslralgia, de pijn in de be-

rtedcnbuikstreek, hypogastrium.

Bypogastrectasia, —tasis,_ de uitzet-

tmg van den onderbuik.

Bypogastriotome, —mia, de buik-

snede in de regio hypogastrica.

Bypogastritis, eene licnte ontste-

kingaehtige toestand van de

maag.
Hypogastrium, de benedenbuik-

streek, en wel in meer uitge-

strekten zin de streek tusschen

den schaamboog en eene van de

eene spina anterior superior ossis

ilium tot aan de andere getrok-

ken lijn ; in strengere beteekenis

alleen het middenste, aan beide

zijden door de regiones iliacae be-

g'rensde gedcelte van die streek;

adj. hypogastrieus.
Hypoc/astrocele, eene breuk aan den

onderbuik.
Bypogastrodidymus, aan den onder-

buik vcreenigde tweelingen, waar-

by al het overige in dubbelen

getale aanwezig is.

Bypoyastroneuria, hypogastroner-
viaj Piorry, het zenuwlijden van
den onderbuik.

Bypogastropatkia, eene kwaal van

den onderbuik.
Ilypogastrorrhagia, eene verbloeding

in of uit de benedenbuikstreek

;

adj. hypogastrorrhagicus._
Ilypoyastrorrhexis. eene buikbreuk
met verseheuring van de darrn-
vliezen.

Hypogastrorrhoea, eene slijmvloeiing

nit den onderbuik; adj. hypo-
gastrorrhoicus.

Bypogastrostenosis, eene vernauwing
van het hypogastrium.

Hypoglossis, —glottis, —glossium, de

'benedenvlakte van de tong; het-

geen onder de tong ligt, vandaar

bij sommigen: het tongtoompje;

by anderen: het tongbeen; het

kiKvorscbgezwel, ranula; de

tongklier, glandula sublingualis

;

hypoglottid.es, pillen tegen den

hoest, welke men onder de tong
laat wcgsmelten.

Bypoglossus, —glottus, hetgeen zich

onder de tong bevindt; aervus
bypoglossus, de ondertongzenuw.

Bypoglutis, de vleezige declen onder
de billen.

Bypognathadenes, de sirbmaxillair-

"klieren ; hypognathadenitis, de

ontsteking daarvan.
Ilypograp'he,;^ eigenlijk het

_
onder-

schrift; by de oude empirici cle

nominaaldefinitie van eene ziekte,

waaruit zich deze laat erkennen
zoowel als van anderen onder-

seheiden.

Hypogynus, bot. onderstandig ; co-

rolla h., eene bloetnkroon welke
noch met den kelk nock met den
vruchtzak vergroeid is; stamina
h., meeldraden welke niet samen-
hangen met den kelk of het ova-

rium.
Bypolampda,—lampds, een geringe
'graad van kramp, zwakke trek-

kingen der ledematen; een zwak
glinsteren.

Bypolepsis, het antwoord: eeneval-
sehe wyze van voorstellen.

Bypolymphia, ziekelijk gebrek aan
lympha, Andral.

B'ypolysis = paresis, eene geringe

graad van verlamming.
Byp>omeconieus = comenicus.
Ilypomia, de streek beneden den

schouder; de okselholte en de

spieren daar beneden.
BypomnSds, de hcrinuering. het

"
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bewustzijn; adj. hypomnesticus.
Hypomochlium, het onderstuk van

een hefboom. het steunpunt.
Hypomaria, een lichte graad van

waanzin, eene geringe mate van
bloohartigheid, Schwediaur.

Hypomyicon, een onder slijm lig-
gend, ook wel een eenigszins slij-

merig deel; adj. hypomyxus.
Byponartheda, een oitdersteunings-

spalk, Mayor.
Byponeuria,

_
hyponervia, Piorry,

eene ziekely'k verminderdezenuw-
werkzaamheid.

Byponoema, eene 'van te voren op-
gevatte meening, het vooroordeel.

Byponomus, de valgroeve, de my'n

;

adj. hyponomus, ondermijnend,
wegetterend, zooals in fistelgan-

_,gen-

Byponychon, de ophoping van blood
of etter onder een nagel.

Bypopathia, een matig lijden.

Bypophacudes, eenigszins linskleu-
rig.

Bypophasia, —phasis, de toestand
waarin gedurende den slaap het
wit in het oog zichtbaar is, la-
gophthalmus partialis.

Bypop/degmada, eene verborgene.
ook wel eene slepende ontste-
king

; een zwakke graad van ont-
steking.

Bypophom, de pijpzweer, fistel ; alle
zweren met te nauwe opening:
bij Hippokrates : de stoelgano-.

UypopHhahnion, de streek onmid-
dellijk onder het oog gelegen™
haemalops; by eenigen = hypo-
pion en hypopyon.

Bypovhjilocarpi, musci, loofraossen
welker van eene schede voorziene
vrucht onder een bijblad groeit,
Bndel-Brideri.

Bypophyllus, bot. zieh onder een
blad bevindend.

Hypophysis, cerebri, het hersenaan-
hangsel of de zoogenoemde glan-
dula pituitaria.

Bypopia, plur., de wangbeenderen.

Hypopion, het onderloopen met
bloed, enz.; de streek onder de
oogen, Aretaeus; n= hypopyon.

Hypopleurion, het ribbevlies, pleura:
hypoplenrius, hetgeen onder de
ribben ligt.

Bypopnoicus, eene zachte of onmerk-
bare uitwaseming te weoo- bren-
gend.

Bypopodium, een middel voor de
voeten, een voetpleister ; hot voet-
stuk van een chirurgisch werk-
tuiff.

ihesis, een geruisch, b. v.

et klokken bij het naar beneden
gaan van vloeistoffen door den
slokdarm.

Hypopyon, —pyum, het etteroog:
bij sommige ophthalmologen : de
ophoping van etter in de voorste
oogkamer ter onderscheiding van
empyesis.

HyporTliirdon, de streek onder den
neus; de snorrebaard; hyporrhi-
nus, door den neus sprekend.

Hyporrhoea, eene matige uitvloei-
ing, van slijm, bloed, enz.

Byporrhyds, hetlangzaam afvloeien,
het afstorten of afdalen.

Byposapros, eenigszins bedorven, op
het punt van te bederven.

Byposarca, hyposarcidium := ana-
sarca; eene tusschen en onder het
spiervleesch zich verspreidende
ophoping van water; adj. hypo-
sarcidius, —cios, zich onder het
vleesch bevindend ; morbus hypo-
sarcidius = hyposarca.

Hyposarcosis, een klein vleesehuit-
was, vleeschtepeltje.

Byposckeotomia, de benedenbalzak-
snede, Daumont's methode om
de waterbreuk te opereeren.

Byposiagon, de onderkaak.
Ifyposiagonariliritis, de arthritische?
'ontsteking van het gewricht der
onderkaak.

Hypodaladen, de submasillairklier

:

hyposialadenitis, de ontstekiiig
van die klier.

12
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gecrend; bij Ploucquet: door on-
volkomen verstopping ontstaan.

Hyposulphuricus, onderzwavelzuur-

houdend.
Hyposynergia, eene te zwakke mede-

werking.
Hypotdsis, het onderspanncn, over

lets uitspreiden, b. v. een doek
over keb licbaam.

Hypotaurium, de streek onder den
"penis en het scrotum.

Hypothmar, het onderste gedeelte

van de hand nevens de muis
;_
de

halvemaanvorrnige verhooging
tussehen de uiteinden van den
handwortel van de beide uiterste

ossa metacarpi; bij sommigen:
de rug van de hand.

Hypothermanter, een warmtetoestel

;

eene warmfiesch of warmkruik;
dim. hypothermanthion.

Hypothesis, eene als stelling opge-
worpen, niet_ bewezen meening;
adj. hypotheticum, op meeningen
gegrond, onbewezen.

Hypotheton, het ondergelegde ; eene
artsenijbereiding van kegelvor-

mige gedaante ter inbrengmg in

den endeldarni.

Hypothionicus =: hyposulphuricus.

Hypothymiama, de berooking; hy-
pothymiasis, het berooken.

Hypotion, eene oorpleister.

Hypotrimma, eene saus, gekruide

bouillon.
Hypotrope, hypotropiasmus, het we-

der instorten in eene ziekte, de
recidiven; adj. hypotropicus, re-

cidiven nalatend.

Hypotrophia, de zwakke voeding:
het matige volurnen van eenig

deel, Piorry.

Hypotypiosis, de zcer nauwkeurige
beschrrjving of aanwijzing; het

voorbeeld, monster.
Hypioxantkinmn, eene in de milt

van den mensch en van het

rund, alsmede in de hartspier

in groote hoeveelheid gevondcne
stot, welke zich van het xanthic-
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Hypospadiaeus, hypospadias, een
man met te kort voorhuids-
toompje; tegenwoordig gewoon-
lijk een rnannelijk individu wiens
pisbuis zich opent aan de bene-
denzijde des eikels; hypospadia,
— diasis, hypospadicia, —disia, de
toestand van een hypospadiaeus

;

adj. hypospadieus.
Hypospasma, bij sommigen : een ma-

tige graad van blepkarospasmus.
Hypospathismus, het schuiven van

den spatel tussehen de algemeene
bekleedselen van den schedel en

den schedelwand.
Hyposphagma, eene uitstorting van

bloed onder het bindvlies.

Hyposphinzis, de omsnoering, on-
derbinding.

Hypostasis, hypostema, het bezink-

sel, inzonderheid in de urine; de

zelfstandigkeid, autonomia; adj.

hypostaticus, bezinkend, een be-

zinksel opleverend, b. y. urina;

zelfstandig, onafhankelijk.

Hypostathme, de onderlaag; het voet-

stuk; een dik, vast bezinksel.

Hypostenoma, eene matige vernau-
wing; hypostenosis, de vorming
van eene zoodanige vernauwing ;

ook = hypostenoma.
Hyposthenia, een geringe graad van

sthenie; adj. hyposthenieus.

Hypostoma, een aan de onderste

beenvlakte ontstaan ziekelijk uit-

was; hypostosis, de vorming van
een hypostoma.

Hypostoma, hypo en stoma, ent. het

'benedenste gedeelte van het aan-

gezicht.

Ilypostroma, hetgeen onder het stro-

ma ligt, in zoover men namelijk

bij de buik- en draadzwammen
den vruchtsteel van het calycium
als stroma besehouwt, v. Martins.

Hypostrophe,' het omkeeren ; de te-

rugwaartsche buiging, b. v. van
de baarraoeder; adj. hypostro-
phieus.

Ilypostyptieus, een wcinig adstrin-

I

oxyde alleen^ daardoor onder-

scheidt, dat zij een atoom zuur-

stof minder bevat. Gerhardt heeft

haar ook in runderbloed, en Sche-
rer in het blqedvan den mensch,
maar alleen bij zickten, leucaemie,
aangewezen.

Hypozoicus, noemt men gesteenten
zooals gneis en schilferglimmer,
die onder de fossielenvoerende
aardlagen gelegen zrjn.

Hypotonia, de scheiwand, het mid-
denrif.

Hypserysipelas, ecphorerysipelas, een
zich boven dehuidverheffendroos-
uitslag.

Hypsometna, de hoogtemeting; adj.

hypsometricus.
Hypsonosos, —nusos, de bergziekte,

misselrjkheid met neiging tot
braken, welke vele menschen op
zeer hooge bergen overvalt, A. v.

Humboldt.
Hypsoplionus, met eene hooge,

scherpe stem begaafd, diskant.
Hyptiasis, —tiasrmis, het liggen op
den rug, achterovervallen ; h. sto-
machi, hevige ruisselijkheid en
braking, waarbij

_
de maag zich

als het ware schijnt om te kee-
ren.

Hypalos, niet bekoorirjk tot lidtee-
ken overgegaau of genezen, b. v.

ulcera.

Hypurgia, het hulp verleenen; bij
j

Hippokrates waarschijnlrjk : het
aan de natuurwerkzaamheid on-
dergeschikte hulp verleenen; adj.
hypurgicus, hypurgus.

Hyracotherium, een klein dikhuidig
zoogdier uit de tertiaire la-gen
van Engeland.

Hysgine, scnarlakenuitslag; adj.hys-
ginos, scharlakenkleung.

Ilysginecphlogiois, de schaiTakenach-
tige variolo'ide.

Hystera, de baarmoeder; plur. hys-
tera, de nageboorte.

Hysteralgia,_ pijn in de baarmoe-
der, somtijds de baarmoederkan-

ker; adj. hysteralges, —gicus.
Hysterandria, de klasse der planten
welke meer dan tien op den kelk
ingeplante meeldraden heeft. bij
aan alle kanten met de kelkbuis
vergroeide eierstokken, Pdchard;
adj. hysterandricus.

Hysteramsis, de verslapping van den
vruchthouder ; volgens Kopp in-
zonderheid de versiapping en het
uitzakken van den fundus uteri.

Hysterantherae, plantae, planten
welker bladen later uitkomen dan
de bloemen.

Hysterapopnixi.%,
_
of metrapopnixis,

zie: hysteropnis.
Hysteratresia, de sluiting van den

baarmoedermond, door vergroei-
ing; bij sommigen: de sluiting
van de baarmoederschede.

Hysterekosis, de verzwering van de
baarmoeder, eene baarmoeder-
zweer.

Hysteremphysema, hysti'emphysema
= phj'sometra.

Hysterergia, de nawerking, b. v. van
een geneesmiddel of eene kuur.

Ilystereticus, later optredend, ver-
tragend, uitblijvend, b. v. febris
hysteretica = febris postponens.

Hysteria, hysterias, hysteriasis, hys-
teris, hysterismus, de hysterie.
gewoonlijk »moederplaag" ge-
noemd, eene chronische zenuw-
achtige a_andoening waarvan de
oorzaak in de baarmoeder ge-
zocht wordt; adj. hystericus ;bys-
terica, plur., hysterische kram-
pen; ook snffocationes uterinae.

Hysterites, de baarmoederwater-
zucht, Van der Linden.-

Hysteritis, eene ontsteking van de
baarmoeder, metritis.

Hysteroearcinoma, de baarmoeder-
kanker.

Husterocatalepsis, de hysterie met
kataleptische toevallen.

Hysterocele, eene baarmoederbreuk,
Hyslerochloasma, de moederlever-

vlekkenziekte.
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Hysterocnesmus, hettrillen der baar-

moeder of der vrouwelijkesehaam-
deelen in het algemcen.

Hysterocotica, de baarmoederkoliek.

Hysterocranium — occiput.

Ifjjsterocyesis, de baarinoederzwan-

gerschap, graviditas intraute-

rina.

Hysterocystocele, bet uitzakken van
de baarmoeder en de blaas in of

door de sehede.

Bysterodynia = bysteralgia.

Bysteroederna, de -waterzueht van

de baarmoederzelfstandigheid.

Ilysterolitkiasis, de steenvorming in

'de baarmoeder; hysterolithus, een

baarmoedersteen.
Bysterologia, de leer betreffende de

baarmoeder; adj. hysterologicus,

Irystcrologus.

Bykeroloxia, de ombuiging of

scheve ligging van de baarmoe-

der.

Hysteromalacosis, de verweeking van
den vruehthoucler; hysteromala-

eoma, bet produkt daarvan.

Hysteromania, de baarmoederwoede,

furor uterinus.

Hysterometrum, een werktuig om
"de baarmoeder rnede te meten.

Hysteromoc/dion, —Hum, de verlos-

kundige hefboom.
Hysterion, de nageboorte.
B'ysteroncus, een baarmoederge-

zwel.

Hysteroparaiysis, eene

van de baarmoeder.
Hysteropathia, eene kwaai van de

'baarmoeder: = bysteria; ~
deuteropathia, een seeundair-

lijden.

Hy'steropMMm, hysteropbthoe, de

baarrnoedertering.
Rysteropkyma, bet opzwellen van

de baarmoeder. een gezwel in de

baarmoeder.
flysterophymna, eene opzwelling en

uitzettingvan de baarmoeder door
lueht.

HysUroplasrrcuia. woekeringen van

verlamming

bet schedegedeelte van de baar-

moeder.
Hysteroplegia = bysteroparalysis.

Bysteropnw. hysteropnixis, een bys-

terische aanval met vcrstikkmgs-

toevallen.

Hysteropsellismus of laryngospas-

mopsellismus, balbuties postica,

Malboucbe.
BysUropsopMa, de outlasting van

lucht uit de baarmoeder.
Ilysteropitosis, bet uitzakken van de

baarmoeder.
lli/sterorrhagia, eene bloedvloeiing

uit de baarmoeder.

Byslerorrkexis, de verscbeuring van

de baarmoeder.
Hyslerorrhoea, de witte vloed ; som-

tij ds= bysterorrhagia; adj. hyste-

rorrhoicus, die uitvloeiing betref-

fende.

HyslerorroiscMsis, het opbouden of

de onderdrukkiug van eene baar-

moedervloeiing.
Ilysterosalpinx, de baarnioedertroni-

pet, Fallopiaansche buis.

Bysteroscirrhus, de baarmoederkan-
ker, in het stadium der verhar-

ding.

Hysteroscopium, eene hoorbuis vvelke

men bij zwangeren aanwendt, om
de pulsatien van het foetus waar
te nernen.

Busterospasmus, de baarmoeder-

kramp; de hysterische kramp, bij

hysterische individuen.

Bysterostoma, —stomium, de baar-
moedermond.

I-Iysterostornatbmus, hysterostomio-
tomus, een werktuig om den
baarmoedermond mede in te snrj-

den.
ITysterosynizesis = metrosynizesis.

Ilysteroiomia, de baarmoedersnede,

keizcrsnede.
Ilysterolomion Osiandri, Osiander's

hysterotoom of baarmoedermes,

ter verricbting van de keizer-

snede.
ffysterotoitiolocia, hysterotomocia,
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Rousset, de keizersnede, de ver-

lossiug door middel van de kei-

zersnede.

Uysteroiomus, een rnes om de kei-
zersnede mede te doen, de hys-
terotoom.

Jacea, ook Viola tricolor, het drie-
kleurige viooltje.

2aeens, hggend; verb, jaceo, ere.

lactatio, het oniyerwerpen, hetpron-
ken ; zich op iets laten voorstaan

;

verb, jacto, are; jactito, are.

lactura, het verlies.-

lactus, de worp; verb, jaeio, ere.

Jalapinum, het jalapine, het drasti-
sche bestanddeel, de seherpe hars
van den jalappewortel, Ipomoea
purga.

lama, de genezing, het genees-
middel.

lamatologia, de geneesmiddelleer.
Jamatosyntaxiologia of iamatotaxio-

logia, de leer 'van het voorsehrij-
ven van geneesmiddelen.

Ianitor, de portier; fern, janitrix.
laponicus, japanseh ; terra japoniea= catechu; acidurn japonicum.

het japon- of catechuminzunri
omzettmgsprodukt van catechin-
zuur door behandeling met bij-
tend kali.

lads, de genezing-
Zateria, de geneeskunde; adj. iate-

nus, genezend.
latraUpia, iatrolipta, een geneesheer

die bijna uitsluitend gebruik
maakt van zalven; gewoonlijk
een knoeier, kwakzalver.

Jatreusis. iatria. iatrica, iatrice, de
mtoefening van de geneeskunde,
het beroep van geneesheer; iatri-
cos, op den geneesheer of bet
beroep van geneesheer betrekking
hebbende.

latrine, het beroep van geneesheer

:

ffysterotrismiis, eene ziekelijke sa-
mentrekking van den baarmoe-
dermond.

ffystriciaw, hystricismus, de ste-
kelvarkensziekte, eene soort van
uitslag, hystrix, het stekelvarken.

een vrouwelijk geneeskundige

;

eene vroedvrouw.
Iatrton, de plaats waar de genees-

heer zijn beroep uitoefent, een
markttent; de belooning van den
geneesheer, Sostrum.

latrohdaeologia, —btdeologia, —bu-
leiiologia, de stelling van de aan-
wijzing van geneesmiddelen, v. d.
Hagen.

latrochemia, iatrochymia, de genees-
kundige scheikunde; de op ge-
neeskundige grondstellingen ge-
baseerde geneeskunde; iatroche-
nricus, een deze stellingen bea-
mend geneesheer.

latrognomica, —ce, iatrognomonica,
—ce, de leer aangaande de ge-
neeskrachtige stoffen en dc kennis
daarvan, Hufeland.

latrologia, de leer betreffende den
geneesheer, het beroep van ge-
neesheer, enz.

Iatromantis, geneesheer en waarzeg-
ger te gelfjker tijd; iatromantia,
de door een zoodanigen uitge-
oefende kunst.

latromatliematice, de toepassing van
wiskundige stellingen op de ge-
neeskunde ; iatromathematicus,
een geneesheer die volgens wis-
kundige stellingen leert en ce-
neest;'in vroeger tijd een genees-
heer die tevens astroloog was.

latrophicum acidurn, het krotonzuur
een vluchtig vetzuur in de zaden
van Croton tigliwn,

Iatrophysicus, een natuuronderzoe-
ker die tevens geneesheer is.
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Jatros, de geneesheer.

latrosophista, een theoretisch of phi-

losophisch geneesheer.

Iatrotechna, —technes, een praktisck

geneesheer; adj. iatrotecbnicus

;

latrotechnica, ars, de praktisehe

geneeskunde.
Ichnites, voetstappen van uitgestor-

vene dieren in oude aardiagen.

Ichnographia, de grondtrek; eene

afbeelding in onitrekken.

Ichnologia, de wetenschap der voet-

stappen van uitgestorvene dieren.

Ichor, ledere ongekleurde vloeistof

;

het bloedwater ; tegenwoordig ge-

woonlijk dunne, stinkende etter,

sanies; adj. ichorodes, —roides.

—rosu's, dergelijke etter bevat-

tend.

Ichtltyelaeum, de vischtraan.

Ichthyema, de vischschub.

Ichthyochotinum, een kristallijn

liehaam dat in de gal van eenige

visschen de plaats van het biline

vervangt.

Ichthyocotla, de zwemblaas der vis-

.schen, vischlijm.

Ic'hthyocoprus, fossiele uitwerpselen

van visschen.

IchthyodoruLites, fossiele vinstekels

van visschen.

IchtJiyolite, een visehversteening,

een ichthyoliet.

Ichthyologia, de leer aangaande de

visschen; adj. ichthyologicus

;

ichthyologus, iemand die zieh

met de studie der visschen bezig

houdt.
Ichthyophagus, ichthyphagus, van

visschen levend.

Ichthyosaurus, een fossiel reptiel uit

heii lias, de vischhagedis.

Ichthyosis, vischschubbenuitslag.
Ichtllyotomia, de ontleedkunde der

visschen; adj. ichthyotomicus.
Ichthys, de visch.
lc<m,

_
_het beeld. de afbeelding, de

gelijkcnis.

Icosandria, do 12de plantenklasse
van Linne, met 20 of meer

meeldraden, op den rand van den

kelk ingeplant.

Icterophthsis, de tering met geel-

zucht gepaard.

Icterus, icteritia, de geelzucht ; lcte-

ritia alba = chlorosis; icteritia

rnbra = erysipelas, Walther ; adj.

ictericus, icterodes, aan geelzucht

lijdend.

Ictus, de slag, worp, steek; ictus

cordis of arteriarum, de hart- of

arteriepols.

Idea, het idee, de voqrstelling, het

begrip, denkbeeld; ideamorbi, de

wetensehappelijke bepaling van
eene ziekte; adj. idealis, met eenig

begrip overeenkomstig, ofwelhet
gevolg daarvan; ingebeeld, b. v.

morbus idealis, eene ingebeelde

ziekte.

Identitas, een door nicuweren ge-

vormd woord, van idem, deiden-

titeit of gelijkheid ; adj. identicus,

gelijk, identiek.

Ideologia, hieronder verstond Na-
poleon' I eene zondcr praktisehe

kennis en zonder de gegevene

omstandigheden in aanmerking
te nemen opgevatte politische

meening: adj. ideologicus, ide-

ologus.

Ideosynchysis, de verwarring van
denkbeelden, niet koortsig deli-

rium, volgens Guislain.

Idiapocausis, de zelfvcrbranding.

Idielectricus, idioelectricus, zelfelek-

trisch, de mededeeling van elek-

triciteit niet behoevende; subst.

idielectricitas.

Idiempresis = idiapocausis.

Idiobios, het zelfstandige leven.

Idiobule, idiobuleusis, de zelfstan-

dige wil.

Tdioctonia, de zelftnoord ; idioctonus,

een zelfmoordenaar.

Idiogynus, —gynicus, eemvijvig; bot.

flos idiogynus, eene blocm wel-

kers stampers geheel en al afge-

zonderd staan van de meeldra-

den.

iDIOMA — ILIOHYPOGASTKICUS.

Idioma, de eigenaardige wijze van
spreken, de moedertaal.

Idiopathia, het zelflijden, tegenstel-

lingr sympathia; het oorspron-

kelijke lijden, tegenstelling : deu-
teropathia; adj. idiopathes, —thi-

cus.

Idiospasmus, eene slechts een enkel
deel overvallende kramp; adj. idio-

spastieus.

Idiosyncrasia, idiosyncrasis, de
eigenaardige vatbaarheid voor ze-

kere uitwendige invloeden; adj.

idiosyncraticus.

Idiota, idiotes. een bijzonder, een
prjvaat persoon; een zonderling
idioot; een dom of eenvoudig
mensch: idiotia, idiotismus, de
eigenaardige handelwijze; de
zwakheid van wil ; de bloohar-
tigheid.

Idiotropia, de eigenaardige wijze
van zich voor te doen en te han-
delen; = idiopathia.

Idolum, het afbeeldsel, een phan-
tasiebeeld, afgodsbeeld, spook.

Idoneus, passend, geschikt. doelma-
tig, bekwaani.

Idrialinum, het idrialiue, treedt ne-
yens eene koolwaterstof, idryl, op
in het kwikerts van Idria, ver-
mengd met zwavelkvvik, enstemt,
wat de oplosbaarkeidbetreft.over-
een met de harsen.

lectigatio, de onrustige beweging.
Zemr,, jecinus, de lever; oleum 'je-

coris aselli, de levertraan; adj.
jecorarius, tot de lever behoo-
rende; jecorosus, leverachtig, met
lever overeenkomstig, gehepati-
seerd.

lejunitas, jejunium, het vasten, het
nuchteren zijn, de ledigheid: adj.
jejunus, vastend, nuchteren jeju-
num, intestinum, de nuchteren
darin.

lentaculum, het ontbijt.

lervinum, het jervine, een alkaloi'de

in het sabadille- of luiszaad, Ve-
ratriim.

IgncuGus, traag, lui; subst. ignavia.
Ignis, het vuur; ignis philosophi-

cus = phosphorus; ignis persi-
cus_ ;= carbuneulus malignus:
ignis volaticus, het vuur, een
acuut nitslag bij kinderen; adj.

igneus, het vuur betreffende; ig-

nitus, gegloeid.

Ignivomus, vuurspuwend, b. v. mons,
een vulkaan.

Iguanodon, een kolossaal reptiel,

gevonden in de wealden.
lie, een kronkel, de zoogenoemde

ileus of kronkeling der darmen.
Ileitis, de ontsteking van den kron-
keldarm; adj. ileiticus.

Ileocholosis, eene ziektefamilie bij

Eisenmann; in lageren graad:
galachtige diarrhoea, in hoogeren
graad : cholera.

Ileocleisis, de verstopping van den
kronkeldarm.

Ileocoeca, regio, de streek. van het
onderlijf alwaar de kronkel- en
blinde darm aan elkander gren-
zen of in elkander overgaan.

lleocolicus, iliocolicus, den kronkel-
darm en endeldarm betreffende.

Ileopyra = febris nervosa, Msen-
mann, =: ileitis pustulosa, Hu-
feland.

lleotypkus, de abdominaaltyphus.
Sisenmann.

Ileum, ileon, ilium, de kronkeldarm,
het gedeelte der dunne darmen
tusschen hot jemmuni en coecum.

Ileus, zie: ile; dikwijls voor drek-

braking.
Ilia, de heupen of darmbeensstre-
ken; bij dieren, inzonderheid bij

paarden, het kruis; os ilium, het

aarmbcen; adj. iliaeus, de darm-
beensstreek of het darmbeen be-

treffende; regio iliaca, de darm-
beensstreek; passio iliaca =
ileus.

Ilingus, de draaiziekte, duizeligheid
met voorbijgaand verlies van het
gezicht.

lliohypogastricus, wat op de darm-
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been- en onderbuikstreek betrek-
king heeft.

lllacrymatio, net tranen, bet- drop-
pelen der tranen, bet overloopen
van bet oog met tranen,

Illecebra. de lokspijs, bet lokken,
lokraiddel.

Mlimtio, illitio, illitus, het insnie-
ren. inwrijven, het opstrijken;
verb, illinio, ire, en illino, ere.

Modes, scheelziend, knipoogend,
lonkend; subst. illosis, het ver-
draaien der oogen, bet knip-
oogen;_ iltos, de oogappel, een
scheelziende-

Illusio, het zinsbedrog ; verb, illudo,

ere.

llkistratio, de verlichting, opbelde-
ring van eene zaak ; verb, illustro.

are.

Imoxjinoiio, de valsche voorstelling,
inbeelding; iraaginatio gravida-
rum, gewoonlijk bet verzien der
zwaugeren; verb, iniaginor, ari.

zicb inbeelden.

Imago, het beeld; entom. hetinsekt
in den volkomenen toestand, in-
sectuni deelaratum.

Tmascdinum en imesatinnm, het
imasatine en imesatine, produk-
ten van bet isatine met ammo-
niak; aeidum imasatinicum, bet
imasatinzuur of isamzum-

, eene
verbinding van. 2 atomen isatine
met 1 aequivalent amrnoniak, kris-
talliseert in prachtige met kwik-
jodide oyereenkomstige plaatjes.

Imbecillis, imbecillus, zwak; subst.

imbecillitas.

Imberbis, ongebaard; bot. palatum
imberbe, een glad verbemelte.

Imbibitio, de drenking, de doortrek-
king met, of opneming van vloei-

stoffen in losse weefsels, zonder
dat die opneming bet gevolg isvan
de resorptie der vaten; verb, ina-
bibo, ere.

Imbrex, de dakpan ; adj. imbricatus

;

bot. dakvormig, als spiraalvormig
geplaatste deelen elkander zoo-

danig bedekken dat alleen de
toppen vrij blijven, b. v. calyx,

bulbus.
Imidogenium, het imidogen, radikaal

der imiden, als zoodanig nog niet

nader bekend.
Imidum, een imid, eene verbinding
van imidogen met verscbillende
liobamen; tot dusverre becftmen
inzonderheid die lichamen imiden
genoemd,_ welke ontstaan uit de
tweevoudig zure ammoniumoxy-
dezouten door verlies van 4 ato-
men water, en derbalve beschouwd
knnnen worden als gepaarde ver-
bindingen van watervrije zuur-
stofzuren met het neutrale imid.
Volgens Kolbe zijn het verbin-
dingen van 1 aequivalent zuur-
hydraat, gepaard met cyanver-
bindingen; volgens Schlossberger
= nitrilzuren. Imidicum aeidum,
een imidzuur; met dezen naam
worden die zuren bedoeld waarin
een imid verbonden is met bet
bydraat van een zuurstofznur,
Schlossberger.

Immediatus, onmiddellijk; adverb,
immediate.

Immedicabilis. ongeneeslijk; b. v.

vulnus.
Immemor, niet gedachtig aan iets.

Immensus, onmetelijk.

Immersio, bet in- ofonderdompelen

;

verb, immergo, ore.

Imminens, op hanclen zijnde. drei-

gend; verb, immineo, ere.

Imminutio, de vermindering; verb,
imminuo, ere.

Immissio, bet inbrengen; immissor
= catheter; verb, immitto, Sre.

Irnmobilis, onbewegehjk ; hernia im-
mobilis, eene niet in te brengen
breuk ; subst. immobilitas.

Immod.erantia, de onmatigheid; im-
moderatio, bet zelfde als zulks

slecbts eene enkele maal plaats

beeft ; immoderatus, onmatig.
ook in hartstocbten ; adv. immo-
derate.

IMMOMOE — 1NANAPHYSIS.

- Immomor, ari, in of bij iets blijven,

of inwonen.
Immunditia, —dities, de onreinbeid

;

adj. immundus.
Imnmnitas, het

_
vrij of verschoond

blijven; adj. immunis.
Immutatio, de verandering; verb..

immuto, are; adj. imruutabilis,
onveranderlijk.

Impar, onparig, niet gepaard ; im-
paripinnatus, onparig, oneven ge-
vind, als aan den top der as van
een gevind deel een oneven deel
geplaatst is.

Impaslatio, bet kneden tot eene
vaste, deegaebtige massa.

Impatiens, ongeduldig, prikkelbaar,
b. v. impatiens aeris frigidi, ge-
voelig voor koude, tegenstelling

:

patiens; subst. impatientia, het
ongeduld.

Impf.rfectus, onvolkomen, onvolle-
dig; adv. imperfecte.

Imperforatio, het ontbreken van
eene natnurlijke opening: adj.
imperforatus.

ImpermeoMis, ongebaand, onbe-
gaanbaar.ondoordringbaar; subst.
impermeabilitas.

Impervius, ongebaand, ontoeganke-
Ink, b. v. urethra.

Impetigo, by P. Frank: een ehro-
nisch uitslag in bet algemeen,
tegenstelling: exanthema"; de et-
tervlecht, Schonlein; adj. impe-
tigmodes, impetiginosus.

Jmpetes, de aanval, aandrift, b. v.
i. febns, de aanval van koorts;
m. impetuosis, hevig, storm-
acbtig. °

Implantatio, het inplanten, inzetten,
ook chirurgisch: het invoegen:
b. v een stuk buid op eene defecte
piaats; verb, implanto. are.

Impletio, het opvullen; 'verb. im-
pleo, ere.

Implexus, verwikkeld, geslino- rd
Impticatio, de verwikkeling, sliage-

ring; implicationes reticnlares
nervorum, de netvormigo ver-

ylechtingen der zenuwen; verb,
implieo, are; implicatus, impli-
citus, verwikkeld; = complicates.

impluvatio, —viurn, het reo-enbad
Imponderabilis, onweegbaan impon-

derabiha, de onweegbare stoffen.
als licht, warmte, elektriciteit.

Impos, onbekwaam, onvermogend.
b. v. mentis impos, niet bij°zm-
nen.

Impositio, het in- of opleggen ; verb,
impono, ere; impositus, ingelegd;
entom. ova imposita, in eene zelf-
standigheid, welke denjongen tot
voedsel dient, gelegde eieren.

Impotens,_ onvermogend; subst. im-
potentia, speciaal: het onvermo-
gen om voort te telen of den bij-
slaap uit te oefenen.

Impraegnatio, do bevochtiging, be-
zwangermg; verb. impraegno,are.

/mpraeputtatus, onbesneden.
Impressio, de indruk; impressiones

digitatae, de vingervormige in-
drukselen aan de inwendige scbe-
delvlakte; verb, iinprimo. ere.

Improbalilis, onwaarschijnlijk; subst.
improbabilitas.

Impuber, —bes, niet manbaar, onrijp.
Impudens, onbeschaamd, schaamte-

loos; adv. impudenter; subst. im-
pudentia.

Impudicus, ontucbtig; subst. im-
pudicitia.

Im.mdsio, impulsus, de aandrift.
dryfveer

; impulsus cordis, de hart-
stoot; verb, impello, ere.

Impums, onrein; subst. impuritas.
Impztiatio, de toerekening; irupu-

tabilitas, de toerekenbaarheid;
adj. imputabilis; verb, itnputo!
are.

'

Biaecesms, ontoegankelijk.
Inaequalis, inaequabilis, ono'eliik

ongelijkmatig, b. v. pulsus ; subst!
inaequalitas, inaequabilitas

: adv.
inaequabiliter.

Inanaplysis, het weder aangroeien
of de herstelling der spierve-
zelen.
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Inanimatus, inaniniis, —mus, niet
levend, levenloos, onbezield.

Inanis,. ledig, nietig, saploos, merg-
aehtig, ledig; bot. caulis inanis,
een stengel met los merggevuld;
subst. inane, de chaos, de ledige
ruinate; inania, de heupen, darm-
beenstreken, regiones iliacae;

inanitas, ledigheid, nietigheid.
Inanitio, de ontledlging. uitputting,

verzwakking.
Inappete.nt.ia, het gebrck aan eetlust.

Inarticv.latio, de diepe geleding, de
nootgeleding, enarthrosis.

Ino.uguratio, deinwrjding; adj.ina.u-

guralis, b. v. dissertatio ; verb,

mauguror, ari.

Inauratio, de vergulding; adj.inau-
ratus; verb, inauro, are.

Incantatio, de betoovering, het be-
praten ; ineantamentum, het too-
vermiddel ; verb, incanto, are, be-
praten, betooveren.

Incarceraiio, de beklemming, i. her-
niae, eene breukbeklemming; verb,

incarcero, are; adj. incarceratus,

beklemd.
Zncamans, incaroativus, vleeschma-
kend, vandaar incarnantia reme-
dia, de vleeschvorming bevorde-
rende rniddelen; incarnates, tot
vleesch geworden ; subst. inear-
natio, het vleesch worden, het
ingroeien in het vleesch, b. v.

incamatio unguium.
Zncendium, incensio, de ontsteking,

inflammatio ; de brand, het af-

branden; verb, incendo, ere.

Incentivus, prikkelcnd; incentivum.
een prikkelcnd middel. Pruden-
tius.

Incertus, onzeker. onbepaald.
Ineessms, het ingaan, degang; verb,

incedo, ere.

Incestum. incestns, eene onkuisehe
handeling, de bloedschande.

Incidens, invallend; incidentia, toe-
vallige omstandigheden; inci-
duus, invallend, tusschenvallend

:

pulsus mciduns. de tussehenval-

lende polsslag, tusschen twee an-
deren; verb, incido, ere.

Incidens, incisivus, insnh'dend; re-

media mncum incidentia, slijin

oplossende middelen, salniiak;

verb, incido, ere; subst. incisio,

het insnijden; incisura, eene in-

snijding; incisor, de insnijder,

b. v. dentes incisores of incisivi,

de snijtanden ; incisoriuni, een
werktuig om mede in te snij-

den.
Incineratio, het verbranden tot asch

;

verb, incinero, are.

IncilabiMs, prikkelbaar, voor opwek-
king vatbaar ; subst. incitabilitas,

de prikkelbaarheid ; incitamen-
turn, de prikkel; ineitatio, de op-

wekking; verb, incito, are.

Inclaveatio, de spijkersgewijzeinvoe-

ging, b. v, van de tanden in de
tandkassen.

IncUnatio, de neiging, naar binnen
of naar voren, b. v. van de mag-
neetnaald, inclinatio coeli = cli-

ma; i. pelvis, de helling van het
bekken; i. uteri, de te veel hel-

lencle ligging van de baarmoeder;
verb, inclino, are; inclinans, zich

buigend, hellend; planum incli-

natmn. een hellend vlak.

Inclusus, ingesloten; bot. stamina
inclusa, door de bloembekleedse-
len in dicr voege omgeven meel-
draden dat zij met zichtbaar zijn;

verb, includo, ere.

Incoctus, ongekookt; escretiones in-

coctae, ongekookte, rauwe of on-
verteerde uitscheidingen.

Incoenatus, zonder een hoofdmaal-
tijd gebruikt te liebben, nuchte-
ren gebleven zijnde.

Incoltomis, onbeschadigd, goed be-
waard gebleven.

Incomrnodus, ongemakkelrjk. nadee-
lig; subst. incommodum, het na-
deel, de schade.

Incompletus, niet voltallig, onvolle-

dig; bot. flog i., eene bloeni aan
welke een of meer deelen, b. v.
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kelk of bloemkroon, niet ontwik-

keld zu'n.

Incontinentia, het onvermogen om
iets terug te kouden, b. v. incon-

tinentia alvi of urinae; inconti-

nens, niet samenhangend, niet

samenhoudend.
Incorporatio, de inlijving.

Incrassatio, de verdikking ; verb, in-

crasso, are, verdikkeu; incrassans,

verdikkend, inspissans, conden-
sans; incrassatus, bot. op eene

plaats meer verdikt of gezwollen
dan elders.

Inorementum, de wasdom, de toene-
ming, b. v. in ziekten; het stadium
incrementi; verb, incresco, ere.

Incrucialio, de kruising ; i. nervorum
opticorum = ehiasma n. o.

Incruslatio, het bedekt worden met
eene korst, de omkorsting; adj.

incrustatus. met eene harde scliors

of schaal overtrokken.
Incubatio, incubitio, incubitus, het

opleggen, het broeien, de gang
der ontwikkeling van eene aan-
stekelijke ziebte; stadium incu-
bationis, het stadium van eene
nog niet geheel alszoodanig ont-
wikkelde, maar in den toestand
der eerste vorming verkeerende
ziekte; verb, incubo, are, opleg-
gen, broeien; adj. incubatus. be-
broeid.

Incubus, incubo, de nachtmerrie.
Jncumbens, opliggcnd; bot. anthera

i., eenopliggende, in het midden
bevestigde en bewegelijke helm-
knop; verb, imcumbo, ere.

Incuneatio, de wig- of sprjkervor-
mige invoeging. gomphosis; adj.
incuneatus.

Incunabulum, het windsel; entom.
de cocon.

Incurabilis, niet bchandelbaar; gc-
woonlijk — insanabilis, onge-
neeslijk.

Incursus, de aanloop, aandrang;
verb, incurro, ere;frequentativum:
incurso. are.

Incurvatio, de kromming; verb, in-

curvo, are; adj. ineurvatus, bot.

omgebogen.
Incus, het aanbeeld, -een van de

gehoorbeentjes.
Inaehiscens,hot. niet openspringend,

b. v. pericarpium.
Index, indicator^ de aanwijzer, de

opgave,_ de wysvinger, de waar-
schijnlgke dagen van eenetever-
wachtcn krisis ; indicium, de aan-
wijzing, het teeken.

Indicatio, de aanwijzing, inzonder-
heid van te bezigen geneesmid-
delen; verb, indi'co, are; indica-

tum, het aangewezene geneesmid-
del; indicans, het de aanwending
van een geneesmiddel of genees-
wijze aanwijzende; indicatorius,

aanwijzend; dies indicatorii =
dies indices.

Indelebilis, niet vernietigbaar.
Indifferens, onverschillig, b. v. re-

medium, scheikundig indifferent,

noch alkalisch noch zuur; indif-

ferentismus, de onverschilligheid,

brj sommigen: het indifferentie-

punt.
Indigestio, de sleehte spijsvertering,

niet verteerbaarheid, eene vuile

maag.
Indigitatio, de inschuiving, intus-

ceptio ; verb, indigito, are, insehui-

ven, aanduiden.
Indignatio, de ontevredenheid met

iets, verontwaardiging, het mis-
noegen; verb, indignor, ari, mis-
noegd worden: _ indignabundus,
indignatorius, misnoegd, yeront-
waardigd ; museulus indignato-

rius, de buitenste rechte oog-
spier.

Indignus, nietswaardig, onwaardig.
Indigerythrinum, het indigorood.

Indigo, —gum, —cum, indigo.
Indigocarmmum,mc]iigokzLxm\]ii,coe-
rulmzwavelzuur kali of natron.

Indigoleucinum, het indigowit, het
chromogeen van indigo.

Indigophatinum, indigobruin.
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Indigotinum, het indigoblauw, stik-

stoflioudend principe van indigo.
Indinum, volgens Berzelius het oxy-

de van een radikaal van het ros-
inden; het is een rooskleurig,
kristallijn liekaarn, gevormd door
kali uit sulphesatyd.

IndispositioK het zich kwalijk be-
vinden, niet wel zijn; ong'esteld-

heicl, ongeschiktheid.
Individucditas, individu'itas, eigenlijk

deondeelbaarkeid ; depersoonlijk-
heid, individualiteit ; adj. indivi-

dualis, individuus ; individuum,
een afzonclerlijk wezen, individu.

Indolens, pijnloos, smarteloos, on-
fevoelig, onverschillig ; subst. in-
olentia, de ongevoeligheid, on-

verschilligheid.

indoles, het aangeborenc, de eigen-
aardigheid, de bijzondere toe-

stand, de aard; b. v. animi of
morbi indoles, het karakter van
iemand, van eene ziekte.

Inductio, de invqering, het overtrek-
ken, obductio, de aanleiding, ge-
volgtrekking, sluitrede; verb, m-
duco, ere.

Indulgentia, de toegevendheid, zaekt-
zinnigheicl, verschooning; verb,
indulgeo, ere.

Indumentum, het omhulsel, over-
treksel; verb, induo, ere, aanleg-
§en, aantrekken, met iets beklee-
en.

Induplicatus, bot. ingelegd, b. v.

praefloratio induplioata, als de
kelk- of bloetnbladeren elkander
met de randen aanraken en de

buitenranden binnenwaarts zijn

gebogen.
laduratio, de verharding; verb, in-

duro, are; indurantia remedia,
verhardende middelen, b. v. ijzer-

vitriool, alnin, enz.
Indusium, het hemd, onderkleed_;

bot. het sluiertje of dekvliesje by
de varens.

Inebriatio, de dronkensehap. een
roes; verb, inebrio, are, zioh dron-

ken drinken, iemand dronken rna-
ken; adj. inebriatus.

Inedia, het gebrek aan eetlust, af-

keer van voedsel; gewoonlijk ge-
bruikt in de beteekenis van hon-
ger of onthouding van spijs, van-
daar curatio per inediain, de hon-
gerkuur.

Ineptus,^ ongeschikt, ondoelmatig,
ongerijnid, laf, smakeloos; subst.
ineptiae, laffe, zoutelooze praat of
eene dergelijke handelwijze-

Inermis, ongewapend ; ocnlo inermi,
met het bloote oog; bot. caulis i.,

een Stengel zonder doornen en ste-

kels.

Iners, lui, traag; subst. inertia, de
traagheid, onbruikbaarheid, onge-
schiktheid.

InexpleMis, niet te stillen, onlesck-
baar, b. v. sitis.

Inexpuynabilis, onoverwinbaar. niet
te boven te komen, b. v. morbus
i., eene niet te bedwingen ziekte.

Infans, een kind, eigenlijk een kind
dat nog niet kan spreken; adj.

infantilis ; infantia, de kinderlrjke
leeftijd.

Infantieida, een kindernioorder, kin-
dermoordenares ; infantieidium, de
kindermoord.

Infarctio, infarctus, het volstoppen,
opvullen; verb, infarcio, ire, vol-

stoppen.
Infectio, de bcsmetting, aansteking,

kleuring; verb, inncio, ere; adj.

infeetus.

Infectus, onafgedaan, onvolkomen;
re iufecta, onverrichter zake.

Infecundus, infoecundus, onvruekt-
baar; subst. infoennditas.

Infemalis, helsch; lapis i., helsche
steen; furia infernalis, zie: furia.

Infeme, van beneden.
Inferus, inferior, munius. de onder-

ste; bot. calyx i., een met het

vruchtbeginsel niet vergroeide
kelk; ovarium inferum, een met
den kelk en
deelen vcrgroeid ovarium.

de tusschenliggcnde

Infestus, vijandelijk; verb, infesto.

are, verontrusten.

Iiifibulatio, de hechting van de voor-

'huid ofvan devrouwelijke schaam-
lippen, ten einde den bijslaap te

verhinderen.

Infdtralio, de drenking van het eel-

weefsel of van losse weefsels in
het algerneen met eene vloeistof

;

eigenlijk het trekken van eene
vloeistof in iets ; verb, infiltro, are.

Jnjirmus, zwak; subst. innrmitas;
verb, infirmo, are.

Inflammatio, de ontsteking ; inflam-
matorius, met ontsteking gepaard,
ontstekingaektig ; verb, inflammo,
are.

Infiatio, het opgeblazen, gezwollen
zijn; verb.inrlo, are; bot. petio-
lus of periearpium i., een opge-
blazen kelk of yruchtbekleedsel

;

calyx i., een wijde en holle kelk.

Infiexio, de bulging, inbuiging; bij

de nieuweren ook: de khikking,
b. v. uteri; verb, infleeto, ere.

Inflorescentia, bot. de bloeiwijze.

Influentia, influxus, het invloeien,

de imverking; influentia of in-
fluenza, de russische catarrhus of
griep; verb, influo, ere.

Informis,_ vormeloos, misvormd;
subst. informitas.

Infortunium, het ongeluk ; somtijcls

de contrafissuur bij eene sehedel-
breuk.

Inframaxillaris, Wat zich onder de
kaken bevindt, b. v. glanclula
infra- of submaxillaris, de onder-
kaaksklier.

Infraorbitalis, zich onder de oog-
holte bevindend, b. v. foramen;
de streek beneden de oogholte
betretfende, of daarin gelegen,
b. v. nervus.

Infrascapidaris, onder het schouder-
blad liggend, b. v. musculus infra-
of subscapularis.

Infraspinahs, —natus, beneden de
schouderbladsgraat liggende. b. v.

musculus.

Infrktio, de iuwrijving; verb, in-

frico, are.

Lifundibidum, de trechter ; het trech-
tervormige aanhangscl aan de hy-
pophysis cerebri ; een gedeelte van
het labyrinth in het inwendig oor,
scyphus Vieussenii ; de verlenging
van het nierbekken tot aan het
begin van de pisleiders; infundi-
bula, ook: de longkwabjes, Ros-
signol ; adj. infundibuliformis,
trechtervormig.

Jnfusio, het in- ofopgieten, broeien

;

infusum, het af- of opgietsel, door
broeien bereid ; infusorius, wat tot

eene infusie behoort; chirurgia
infusoria, ars clysmatica nova, het
inspniten van geneesmiddelen of
yersch bloed in de aderen; verb,
infundo. ere.

Infusorium,^ animalculum, een in-
fusiediertje, afgietseldiertje.

Ingemum. het verstand, talent, ver-
nuft,__ genie; adj. ingeniosus, ta-
lcntrijk, zinrn'k, vernuftig; adv.

ingeniose.
Iiigens, zeer groot, monsterachtig,

vreeselijk, b. v. haemorrhagia.

'

Ingestio, het invoeren, hoofdzakelijk
liet inbrengen van voedingsmid-
delen ; ingesta, plur., liet inge-
voercle, het voedsel ; verb, ingero,

ere.

Ingluvies, de verwijdingvan den slok-

darm, de krop; de eerste maag
of pens der herkauwende dieren.

Tngravidatio = impraegnatio.

Ingressio, ingressus, het binnengaan

,

binnendringen ; verb, ingredior,

di; ingredientia, de noodige be-
stancldeelen van eene scheikun-
dige of geneeskrachtige massa.

Ingruo, ere, binnentrcden, aanbre-
ken, b. v. nos irigruit.

Inguen, de eenezijde der schaam-
deelen ; somwijlen voor penis ; in-
guina, de heupen, de liezen: adj.
inguinalis, b. y. regiones i., de lies-

streken, hernia i., eene liesbreuk.
Ingukdio, het inschudden in de keel.



190 IXHABITATIO — INSATIABILIS.

Inhabitatio, het inwonen, bewonen

;

verb, inhabito, are.

Jnhalatio, het inadenien, de beade-

ming; inhalatio vaporum, het in-

ademen van dampen; verb, in-

halo, are.

Injaculatio, de inspuiting, eene plot-

selinge, hevige maagpijn, v. Hel-

mont.
Injectio, het inspuiten ; injectio ana-

tomica, het opspuiten van vaten

met kwik, was of andere ge-

kleurde ma'ssa's; verb. iDJicio, ere.

inspuiten, opspuiten; vasa in-

jecta, met bloed overvulde vaten.

Inimicus, vijandelijk; subst. inimi-

citia.

Initis, de outsteking der spicrveze-

len: de ontsteking van dopezen;

bij sommigen = rheumatismus,
Eeuerstein.

Initium, het begin, de aanvang,
eigenlijk de ingang.

Injuria, de beleediging, sehadelijke

'invloed.

Innatus, aangeboren, b. v. calidum

i., de aangeborene warmte; verb,

innascor, ci.

Innervatio, de invloed. van de ze-

nuwen op de organische deelen;

verb, innervo, are.

Innodatio, de sterke verwikkeling,

het geknoopt zijn.

Innominatus, onbenoemd, nameloos.

b. v. os, arteria.

Innumerus, innumerabilis, talloos,

ontelbaar.

Tnocarcinoma-, de vezelkanker.

Jnoceramus, een geslacht van fos-

siele tweekleppige sehelpdieren.

Inoculatio, de entirjg, het inenten.

zoowel bij de planten, als het

inenten der pokken of de vaeei-

natie; verb, inoculo, are.

Inocystis, eene fibreuse capsula of
zak.

Inodesma = pseudodesma, een zie-

kelijk gevorade peesachtige band.
Inodorus, reukeloos.
Jnogenesis, inosis, cle vezelvorming.

Tnoma = pseudinoma of inocarci-

noma.
Inopldogosis, inophlogisma, de ont-

steking van pezen, eene peesvlies-

ontsteking.

Inopinus, inopinatus, niet yermoed,

onverhoedsch ; adv. inopinanter.

Inoscleroma, —rods, de verkarding

van het vaatvliesweefsel.

Inosculatio, de imnonding, b. v. der

vaten; verb, inosculor, all.

Inosinicum aciclum, inosinezuur, een

door Liebig uit vleeschvloeistof

bereid zuur, van vleeschachtigen

smaak, wordt uit de oplossing

in water door alkohol in witte,

niet kristallgne vlokken neder-

geslagen.
Inositum, —tes, het inosite, eene in

het spiervleesch gevondene stof,

nit welks vloeistoffen het,na af-

scheiding van het kreatine en

onderscheidene zuren, door toe-

voeging van alkohol nevens zwa-
velzuur kali, kristalliseert : het is

zeer analoog met de eehte sui-

kersoorten.

Inquies, inquietudo. de onrust; adj.

inquietus.
Inquinatio, de verontreiniging, be-

morsing, vervalsching; inqnina-
mentum, de vuiligheid, onrein-

heicl, een vervalschingsmiddel

;

verb, inquino, are.

Inquisitio, net onderzoek; verb, in-

quiro, ere.
:

;

Insaccatio, het instulpen, naar bin-

nen omslaan van het eene or-

gaan in zich zelf of wel in een
ander.

Insoluber, niet heilzaam, ongezond;

subst. insalubritas, de ongezonde
toestand, b. v. aeris.

Insanabilis, ongeneeslijk ; subst. in-

sanabilitas, de ongeneeslijkheid.

Insanus, onverstandig, waauzinnig;
subst. insania, de waanzin, dol-

heid.

Insatiabilis, niet te voldoen, onver-

zadelijk; subst. insatiabilitas.
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Inscatulatio, de in elkander schui-

vin", inkokering: theoria insca-

tulationis. de leer van het be-

o-insel dat de eerste mensch
reeds de voorafgaande kiemen

van alle volgende geslaehten heeft

bevat.
Inscriptio, het in- of opsehrift; in-

scriptiones tendineae, de pees-

achtige dwarsstrepen welke de

reehte vleeschbundels van demus-
euli recti abdominis op drie tot

vier plaatsen afbreken; verb, in-

scribo, ere.

Tnsedivora, insektenetende dieren.

hisectum. een gekorven dier. insekt.

Incenescentia, net niet oud worden.
Insensibilis, ongevoelig, niet vatbaar

voor prikkels; subst. insensibi-

litas.

Insertio, de hechting, inplanting,

intrede; verb, insero, ere, in-

voegen, aankechten ; entomol.

caput insertum, het ingevoegde
hoofd.

Tnservio, ire, tot iets dienen.

Insessus, het zitbad, een soort van
dampbad; verb, insicleo, ere, in

iets zitten, aanzitten ; insido, ere,

in iets gaan zitten.

Insidiae, de hinderlaag; adj. insi-

diosus, arglistig; morbus insi-

diosus, eene boosaardige ziekte;

verb, insidior, ari.

Insinuatio, het invoegen, overhalen,

bijbrengen; verb, insinuo, are.

Insipidus, smakeloos, laf, zouteloos,
b. v. diabetes.

Insipiens._ laf, zouteloos, ongerijmd:
subst. insipientia, lafheid. dwaas-
heid.

Insitio, het inzetten, b. v. van eenen
tand; de inenting; iusitor, dein-
zetter, inenter; verb, insero, in-
sevi, insitum, ere, inzetten, inen-
ten; adj. in situs.

Insolaiio, de zonnesteek, blootstel-
ling aan de zon als prikkelend
en opwekkend middel; het in de
zon droogen.

Insohtbilis, onoplosbaar, onverklaar-

baar ; subst. insolubilitas.

Insomnia, de slapeloosheid; adj. in-

somnia.
Insomnium, de droom.
Insons, onschnldig, schuldeloos ; ook

onschadelijk.

Inspectio, het in iets zicn, het op-
zicht, onderzoek; inspectio lega-

lis, het gerechtelijk onderzoek;

inspector, de opzichter, onderzoe-

ker ; verb, inspicio, 6re.
_

Inspersus, tusschengestrooid.

Inspiratio, de inademing; verb, in-

spire, are.

Inspissoiio,^ de verdikking van eene

vloeistof: verb, inspisso, are: adj.

inspissatus.

Instauratio, de herstelling, b. v. van
krachten; verb, instauro, are.

Instillatio, het indroppelen ; verb,

instillo, are.

bistinctio, —tu's, de aangeborene na-
tuurdrift, het instinkt; adj. in-

stinctivns, de instinktzenuw van
den smaak, aldus heet bii som-
migen de nervus glossopharyn-
geus.

Institutio, de inrichting, het onder-
wijs; institutor, de onderwijzer,

leeraar; institutum, eene inrich-

ting voor onderwijs, enz., insti-

tuut; verb, instituo, ere.

Instruclio, het onderwijs, de aan-
wijzing; verb, instruo, ere, onder-
wijzen; adj. instructus, onderwe-

zen, voorzien, begaafd; instruc-

tivus, leerrijk.

Instrumentum, het werktuig, orgaan,

b. v. instrumenta respiratoria, de
ademhalingswerktuigen ; instru-

mentum instrumentorum, de
hand; instrumentarium, eenekist
met instrumenten.

Insufficientia, de ontoereikendheid,

b._ v. valvularum
_
cordis, het

niet volkomen sluiten van de
hartopeningen door de klapvlie-
zen; adj. insuniciens, ontoerei-
kend.
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eenInsufflatio, het inblazen, b. v.

poeder in dc oogen.

Jnsula, een eiland; insulanus, de

bewoner van een eiland.

Insuhus, ongezouten, laf.

InsuUus. de aanval, b. v. morbiof
febris'; verb, insilio, ire, aansprin-

gen, inspringen.
Insuppurabilis, wat niet aan het

etteren kan gebraeht worden.

Integer, onverteerd, ongeschonden,

volkomen, gezond, b. v. annus

i., een gebecl jaar; bot. calyx i.,

een overdeelde kelk; folium inte-

grum = folinm indivisum, niet

fngesneden; folium integerrimum,

een gaafrandig blad; cofcyledones

integrae, onverdeelde kiembladen;

somwijlen ook integralis, b. v.in-

tegralis calculus, de integraalre-

kening; subst. integritas,' de ge-

zondbeid, ongeschondenheid.

Integrifolius, met niet verdeelde

bladeren.

Integumentum, bet bekleedsel; inte-

giimenta eommunia, de algemeene

bekleedselen des lichaams.

Intellects, het verstand, begrip, de

rede; verb, intelligo, ere.
_

Iniemperantia, de onmatigbeid; adj.

intemperans.
Intemperies, slecbt weder, het on-

werler.ontstemming.verwardbeid,

b. v. animi of nervorum.

Intensio, de inspanning.

Intentio. het streven naar iets, de

bedoeling, de geneeswijze volgens

eene gegevene indicatie: sanatio

vulnerum per primam intentio-

nem, de genezing door snelle

en onmiddellijke vereenigmg der

wondranden; intensitas, bij de

nieuweren: de hevigheid; adj.m-

tensus, bevig, intensief : intentus,

opmerkzaam, gespannen in af-

wachting zijnde, zich moeite om
iets gevende; verb, intendo, ere.

Interaneus, innerlijk, inwendig; in-

teranea, de ing'ewanden.
Interarticidaris, zich tusschen de

gewriehten bevindende, b. v. car-

tilagines.

Intercalaris. ingevoegd; dies inter-

calares, de schrikk eldagen ; in de

pathologie, volgens sommigen :
de

vrije dagen in tussehenpoozende

ko'ortsen; volgens anderen: de

tusschenvallende heviger koorts-

dagen; os intercalare, het tus-

schengcsehoven been, b. v. de

beide achterhoofdsbeenderen bij

de visschen, het tepolvormig been,

Cuvier: verb, intercalo, are.

Intercap'edo, het schcpvat, bij offers,

eene leernte, de ledigheid of de

tussehenruimte.

Interceptio, de afbreking; interceptio

intestinoruni, de dariniiislinge-

ring; verb, intercipio, ere, af-

breken.
Jntei-cidejzSjtusschenvanend; dies m-

tei-cidcntes = dies intercalares;

pulsus intercidens, een pobsslag

die als derde aa twee gewoneh

snel invalt; verb, intercldo, ere.

Jntercisio, het tusschen iets wegsnij-

den: verb, intercido, ere; adj. in-

tercisus, tusschen iets weg gesne-

den of plotseling weg genomen.

Inlerdusio, de afsluiting, strernming,

belemmering; interelusio animae,

eene plotseltngebelemmerino; van

de ademhaling; verb, intercludo,

ere.

Intercolumna, of diapegma, een elu-

rurgisch wevktuig der Ouden._

Intercostalis, tussclien de ribben lig-

gend, arteriae, spatia.

Iiitercurrens, tusschen iets loopend

;

febris intercurrens, eene koorts

welke tusschen andcre endemisch

of epidemisch voorkomenden op-

treeut: verb, intercurro, ere.

Intercus, hydrops, de huidwater-

zucht.
Tnlerdentium, de ruinate tusschen

de tanden.
Interdigitium, wrafacbtige uitwas-

sen 'tusschen de vingers en de

teenen, Plinius.

Interfemineim, —feminium, —foemi-

neum. het middenvleesck = peri-

uaeimi.
Interferentia, de versterkmg 01 ver-

inindei'ing van licht ten gevolge

van de samenkornst van twee
iichtstralen.

Interfinium, de scheiwancl; i. Barium,

de'scheidende wand of bet septum
van den neus.

Interfoliaceus, tusschenbladstandig.

Interitus, het verderf, de ondergang

;

verb, intereo, ire.

Interlobularis, tusschen de kwabben
of lobjes gelegen.

Intermedius, zich midden tusschen
iets bevindend, .middepstandig

;

intermedium, iets dat midden tus-

schen iets inligt.

Intermissio, de afbreking, het uit-

blijven; bij de tussehenpoozende
koortsen de koortsvrije tijd of

apyrexie; verb, intermitto, ere:

intermittens, tusscbenpozend, b. v.

febris, eene koorts
_
waarbij zich

de verschijnselen bij afwisseling

op bepaalde tijden vertoonen.
Internodiitm, een middenstuk; bot.

het gedeelte van den stengel dat
zich tusschen twee knoopen be-
vindt, een tussehenknoop, tus-

schen- of stengellid, eene vinger-
geleding.

Tnternuntius, de tusschenbode ; dies

internuntii, de dagen tusschen de
aanwijzende en de kritische da-
gen, welke de toekomstige wijze
van bebandeling zouden aanwij-
zen.

Interims, interior, intimus, innerlijk,
inwendig.

Interocularis, entomol. tusschen de
beide oogen staande, b. v. an-
tennae.

Inlerosseus, zich tusschen de been-
deren bevindend, b. v. arteriae.

InterpeUatio, de storing, het afbre-
ken, de tusschenrede, verhiiide-
ring; verb, interpello, are; adj.
interpellatus.

Interpolatus, in- of tussehengescho-

ven, b. v. dies i. = dies inter-

calares; verb, interpolo, are.

Interpono, ere, tusschen zetten of

stellen, tusschen iets anders ge-
ven, b. v. interponere medica-
mentum, een iniddel geven ne-
vens anderen, d. i. in den tus-

schentijd.
Interprelalio, de verklaring; inter-

pres, de verklaarder, uitlegger,

tolk ; verb, interpreter, ari.
_

Interruptio, de stoornis, vcrbinde-

ring; verb, interrumpo, Sre.

Interscapulans, zich tusschen de

schouderbladen bevindend; inter-

scapulium, de schoudergraat.
Intersectio, de tusschensnede; inter-

sectio nervorum opticorum =
chiasma n. o.

hxtersephnentum, een tussehenschot;
i. thoracis = mediastinum.

7nterseptum= intersepimentum ; het

middenrif.
Interspinalis, tusschen de doornvor-
mige uitsteeksels der wervclen
gelegen of aldaar verloopend, b. v.

musculi.

Interslitium, de tussehenruimte,
plaats tusschen iets anders; adj.

interstitialis, b. v. tela, het de tus-

schenruimten opvullende weefsel.

Intertextus, verward, door elkander

geweven.
Intertransversales musculi, de spier-

bundels tusschen de dwarse uit-

steeksels der wervels.

Intertrigo, de ontvelling, b. v. ach-

ter de ooren, het zoogenoemde
sinerten bij kleine kinderen; in-

tertrigo perinaealis, het zooge-

noemde blikgat ten gevolge van
paard rijden.

Intertropicas, tusschen de keerkrin-

gen behoorende, van planten en
aieren sprekende.

Intervallum, de tussehenruimte,
pauze, tusschentijd; intervalla

lncida, de heldere oogenblikken
bij krankzinnigen.

13
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Jntestatus, ined. == anorchis.

Intestinvm, het ingewand, raeer be-

paald het darnikanaal; dimin.

intestinulum; cerebri intestinula,

de hersenwindingen ; adj. intesti-

nalis.

Intonatio, het donderen, knallen, de

toongeving ; i. intestinalis, hevige

winden in den buik.

Intortus, samengedraaid, naar bm-
nen gedraaid.

latoicicatio. de vergiftiging.
_

Intraocularis, zich binnen in het

oog bevindend.

Jntrarius. embryo, bot. een door

albumen omgeven embryo.

Intricatio, intricatura, de verwikke-

ling; verb, intrico, are: adj. in-

tricatus, entom. verward.

latritum, het ingewrevene. _

Introduclio, de invoering, inleidmg

;

verb, introduco, ere.

Introitus, de ingang. opening, b. v.

i. pelvis, de bovenstc bekkenope-

ning.
Jntrorsus, naar binnen gekeerd; bot.

antherae introrsae, meeldraden

welke zich aan de binnenzijde

van den stamper openen.

Jntrosusceptio = intussusceptio.

JntroverdcK de instulping.

Jntuitus, de aaublik, het aanschou-

wen; verb, intaeor, eri.

Intumescentia, de zwelling ; verb, m-
tumesco, ere.

Intussusceptio, de inschuiving, b. v.

van eenig deel der darmen m
een ander. . .,

Inulinum. het inuline oi alantszet-

meel.
Immctio. de zalving, het msnieren

met zalven ; verb, mungo, ere.

Inustio, het inbranden; bij somun-

gen: het brandmiddel,inustorium,

verb, innro, Sre.

Invaginatio = intussusceptio.
Invalidus, zwak, krachteloos._

Irmentio, de uitvinding, het vinden,
de nitvinding zelve, inventum

;

verb, invenio, ire.

Inversio, de omkeering, omstulpmg,

b. v. uteri of vesicae; verb, m-
verto, ere; invertens, onikeerend,

veranderend; remedia myertentia,

veranderende middelen ; inversus,

omgekeerd. omgestulpt.

Invertebrate animalia, de ongewer-

velde dieren.

Inveteratus, ingeworteld, veroudercl,

b. v. morbus; verb, inveterasco.

Investitura, de inkleedmg, beklee-

ding; verb, investio, ire, omklee-

den, bekleeden, b. v. eene holte

van het lichaam.

Invidia, de nijd, afgunst; adj. m-
vidus, invidiosus, valscb, kwaad-

aardig, afgunstig; verb, invideo,

ere.
.

Inviscans, verdikkend, taannakend

:

remedia inviscantia, verdikkende

geneesmiddelen, welke de sappen

taai zouclen maken; subst. mvis-

catio, het verdikken, taai maken.

Invi&ibilis., onzichtbaar.

Invitatio, de uitnoodiging ; verb, in-

vito, are.

Invitus, tegen wil en dank; excre-

tiones mvitae, onwillekeunge

ontlastingen.

j

Itivius, nietbegaanbaar, ongebaand,

ruw.
! Involucrum. involumentum, het om-

windsel, omhulsel; involucra ce-

rebri, de hersenvliezen ; bij het

j

ontwikkelingsproces: involucrum,

de kap, de schijnbare blaas of

! het valsche amnion bij de ont-

wikkeling van het embryo in het

ei; dimin. involucellum ; bot. in-

volueella, de afzonderlijke om-

windsels van ieder afzonderhjk

schermpje; involutio, de inhul-

ling. inwikkeling, de teruggaande

vorming, b. v. periodus mvolu-

tionis; verb, involvo, ere; inyo-

lutus, bot. opgerold, b. v. folia;

involucratus, bot. van een om-

hulsel voorzien, b. v. capitulum.

Tnvoluntarius, niet vrijwillig; mus-

cnli involuntarii, de niet aan de

heerschappi) van den wil onder-

worpene spieren.

locus, de scherts, boert; adj. joco-

sus ; verb, jocor, ari.

lodoformiuin, het jodoforme, eene

met het chloroforme overeenko-

mende jodiumverbinding; groote

gele kristallen van saflraanach-

tigen reuk, niet in water, maar
in aether en alkohol gemakkelijk
oplosbaar.

l&domethe, bedwelming door jodium,
liet na gebruik van groote doses
jodium ontstaande gevoel van
dronkenschap, Lugol.

loium, jodium, jodina, het jodium,
door Courtois ontdekt in de soda
van zeewieren, Fucus saccharinus

en F. t'«sicw?o.si(5,inzonderheid door
Ooindefc en Lugol in de genees-
kunde ingevoerd, volgens Berze-
lius het hyperoxyde van een tot

nu toe nog onbekend radikaal

;

adj. jodatus, jodiumhoudend, met
jodium bedeeld, b. v. kalium j,,

het jodkalium.
loitthi, vinnen in het gclaat, in-

zonderheid de blauw- of zwart-
achtige zoogenoenide Venuspuis-
ten, wjjnpuisten, enz.; de vlas-

baard.

Ipomoeicum acidum, het ipomzuur
dat men uit een harszuur van
de jalappe kan bereiden, volgens
Schlossberger waarschijnlijk iden-
tisch met brandig oliezuur.

Ira, de toorn; adj. iratus; verb,
iraseor, ci. toornig. boos worden.

Iracundia, de drift, bploopendheid

:

adi iraeundus.
Irealgia, iridalgia, de pijn in het

regenboogvlies.
Iriancistron, iridancistron. de iris-

haak, ten behoeve van kunstma-
tige pnpilvorming.

Iridaemia. eene irisverbloeding.

TridoJlochrosis, de verkleuring van
de iris.

Iridectomedialysis, de verbinding van

het aftrekken der iris met het
uitsnijden van een stuk er van.

J. A. Schmidt.
Iridectomia, de kunstmatige pupil-
vorming met uitsnijding van een
Stuk van de iris ; iridectomus, een
werktuig tot het uitsnijden van
een stuk van de iris.

Iridectropiitm, het buitenwaarts kee-
ren van de iris.

Iridenddsis, irideneleismus, de in-
klemming van een stukje van de

iris in de uitwendige wond, bij

de kunstmatige pupilvorming.
Tridemeria, het ontbreken van de

iris, Henzschel.

Tridescentia, de kleuren van den re-

genboog vertoonende.
IndAcolor, regenboogkleurig.
Iridium, een in platina-ertsen ge-

vonden, moeielijk smeltbaar me-
taal.

Tridocele, eene regenboogvliesbreuk,
eigenlijk het uitzakken.

Tridocinesis, de beweging der iris.

Jridocoloboma, de irisspleet.

Iridocyclitis, de ontsteking van de

iris en het corpus eiliare.

Iridodialysis, de losmaking der iris

van den annulus ciliaris.

Iridodone.m, het gewelfd zijn van
den binnenrand der iris naav
voren en aehteren.

Iridoleptynsis, het dun worden van
de iris.

Indomalacia. eene verweeking van
de iris.

Iridomelanbma, —nosis, het regen-
boogvliesmelanom, nietamorpho-
sis in eene melanotische zelfstan-

digheid.

Zridomesodialysi.i, de scheiding der
vergroeiing van den inwendigen
rand der iris.

Iridoncosis, iridoncus, het irisge-

zwcl.

Iridoparalysis, de verlamming van
de iris.

Iridoparesis, de onvolkomene ver-
lamming van de iris.
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Iridoperijjkacitis, de ontsteking van
j

de iris en net lensbeursje.

Iridoperiphvactis, de ontsteking van i

de aehtervlakte der iris, uveitis, I

volgens Van Amnion.
Iridoplania = iridodonesis._

./.ridoplasma, eene eigenaardige,van

de iris uitgaande'degeneratie in

het oog, Gluge.

Iridoptosis, het uitzakken van de iris.

Iridorrkagas, iridorrhoge,
_
mdor-

rhox. eene spleet in de iris.

Iridorrhytidosis, het rimpelig wor-

den van de iris.

IndoscMsma_== iridorrhagas of eo-

loboma iridis.

Iridotomia, het insnijden der iris.

Iridotomodialysis, het aftrekken van

de iris door eene suede.

Iridotromus, het trillen van de iris.

Iris, de regenboog ; het regenboog-

vlies van het oog; de blinding;

entorn, de ruimte tussehen den

ring en het middenpunt, pupilla

van het ocellus.

Iritis, de ontsteking van het regen-

boogvlies; adj. iriticus, de iritis

betreffende, er aan lijdende._

Iros, irion, een miltgezwel ; bij an-

deren: een hard roosachtig ge-

zwel, induratio telae eellulosae.

Irradiatio, de irradiatie, de niede-

deeling der prikkeliiig, door het

overspringen van de prikkeling

van naburige zenuwvezelen te

weeg gebracht.

IrregiUaris, ongelmatig, b. v. pul-

sus; subst. irregularitas.

Irrigatio, de besproeiing, bevochti-

ging, aanwending van koude op

eenfge plaats door haar met koud

water te bedruppelen; verb, ir-

rigo, are.

Irritabilitas. de prikkelbaarheid;

volgens Bailer de eigenaardige

samentrekbaarheid der spiereu

;

adj. irritabilis, bot. b. v. stamina
i., meeldraden welke ten tijde der

bevrnchting voor beweging vat-

baar zijn.

Irritamen, irritameutum, de prikkel,

een prikkelend middel. _ .

Irritatio, de prikkeling ; verb, irnto,

are; irritantia remedia, pnkke-

lende ruiddelen.

Irroratio, het bedauwen, bedruppe-

len, besprenkelen; verb, irroro,

are; irroratus, entom. bestrooid.

Isaethionicum acidum, het isaethion-

zuur, aetheronderzwavelzuur

.

Isaguricum acidum, het isagurzuur,

een eigen zuur in vergiftige plan-

ten, inzonderheid in de oost-

indisehe pijlvergiften.

Isamicum acidum, het isamzuur,

rood, kristallijn, verkregen door

eene alkoholische oplossing van

isatine met ammonia te behan-

delen, Laurent.

Isatenum, een ternair radikaal, als

welks oxyde volgens Berzelius

het isatine te beschouwen is.

Isalinkum acidum, het isatinzuur,

ontstaat nit het isatine door be-

handeling_ met geconcentreerde

kalioplossingen.

Isatinum, het isatine of geoxydeerd

indigo, verkregen door indigo b. v.

met
a
ehroomzuur te behandelen.

Isatodes. blauwaehtig, weedekleurig;

bilis isatodes,_bedorven gal welke

volgens sommigen als weedezoude
gekleurd zjjn.

Isatydum, het isatyd, een isatinhy-

druur, een helder grauw, met
indigowit overeenkomstig,_ kris-

tallijn poeder, onoplosbaar in wa-
ter, weinig oplosbaar in aether

en alkohol.

Ischaema remedia, bloedstelpende

middelen: ischaemia, het stelpen

van verbloedingen.

Iscldadicas. de heup of het zit-

been betreffende, of daartoe be-

hoorende; aan ischias lijdende;

morbus ischiadicus, malum isclu-

adicum, passio ischiadiea —
ischias.

IscMadocele, ischioeele, eene heup-

breuk.
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Ischiagm. ischialgia, pijn in de

heup; adj. isehialgicus.

Ischias, pijn in de heup, lendenjicht

;

veterin. eene verstuiking van het

heupgewricht; ischias antica,wan-
neer'de pijnen het verloop van
den nervus cruralis, en i. postica,

wanneer zij het verloop van den
nervus ischiadicus volgen.

Isc/riatilis, eigenlijk : ontsteking van
den nervus ischiadicus; gewoon-
lijk = ischias nervosa Gotunni.

JscMocele = ischiadoeele.

Ischiodidymus, eene tweelingsgc-
boorte, waarbij de tweelingen met
do hcupon vergroeid zijn.

Iscldon, ischium, de heup; entomol.
het heupstuk; os ischii, het zit-

been.
Ischioneuralgia = ischias nervosa;

adj. ischioneuralgicus.
Ischioscambosis, de verkromming, het

buitenwaarts staan van de heupen.
Isclmop'/ionus, met eene fijne dis-

kantachtige stem begaafd ; subst.

ischnophonia.
Ischnotes, magerheid, uittering.

Isdioblennia, het terughouden van
slijm.

.Tschocoelia, buikverstopping.
Ischogalactia, het terugblijven van

het zog.

Ischomenia, het wegblijven der men-
struatie.

Ischophorda, de belemmering van de
spraak, het stotteren.

Ischuria, de terughouding der urine-
afscheiding ; sonitjjds = stran-
guria, eene zeer beruoeielijkte en
pijnlijke, in den regel druppels-
gewijze uriiielozing ; remedia
ischuretica, de pisloozing be-
moeielijkende of terughoudende
middelen; ischuricus, de ischurie
betreffende.

Ischyoschisis, de heupbeenspleet.
Isemeris, de dag- en nachtevening

;

adj. isemerinus, isemeros; isenie-

rinus circulns, de aequator of
eveuaar.

J.soeardia, een geslacht van twee-
kleppige weekdieren.

Isochimenicus, de zelfde wintertem-
peratuur hebbende.

Isochronicus, isochronius, gelijktij-

dig, in de zelfde tusschentijden
wederkeerende, b. v. pulsus' iso-

chronicus, een zich gelijkblijvende

pols.

Isodinicus, gelijk van helling, ge-
lijke hellinghoeken voruiende

;

lineae isoclinicae, magneticae, de
lijnen aan de aardoppervlakte

waar de magneetnaald de zelfde

inclinatie vertoont.

Isodynamicus, de zelfde krachtcn
hebbende.

Isogonicus, den zelfden hoek vor-

mend; lineae isogonicae, magne-
ticae, de lijnen aan de aardop-
pervlakte waar de magneetnaald
de zelfde inclinatie vertoont.

Isolusinum, het isolusine, eene bit-

tere scherpe stof in Polygala vlr-

giniana, Peschier.
Isomeric/,, isomerismus, de scheikun-

dige toestand van liehamen,waar-
bij in twee verbindingen van
versehillende eigenschappen niet

slechts de procentische samen-
stelling de zelfde is, maar waarbij
men ook gerechtigd is tot het
vermoeden dat hunne afzonder-

lijke bestancldcelen uit het zelfde

aantal atomen zijn samengesteld

;

adj. isomeres, isomericus, isome-

rus.

Isomorphic/,, isomorphosis, de gelijk-

heid in gedaante, gelijkvormig-

heid; adj. isomorphus.
Isophatkia, isopathica, de genczing
van eene ziekte door de wer-
king van juist het zelfde of de
produkten daarvan of van een
ander individu, b. v. het afdrij-

ven van wormen door het inge-
ven van poeder der zelfde wor-
men, Lux.

Isopathotherapia = isopathia.

I
Isopoda, een orde van schaaldieren
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welker romp verdeeld is in zeven

ringert of segment-en, en waarvan
elk segment een paar pootenbezit.

Isostemones, plantae of flores. plan-

ten welker bloemen even vele

meeldraden als bloembladen of

insnijdingen der corolla kebben.

A. y. Haller.

Isotartaricum acidum, hetisowijn-
zuur, ontstaande door wijnsteen-

zuur eenigen tijd te smelten.

Isotartridicum acidum, het isotar-

tridzuur = watervrij wijnsteen-

zuur.

Isotkericus, isothermus, gelyken

warmtegraad bezittende ; lineae

isothericae of isotherrnae, de lij—

nen op de aarde binnen welke

de zelfde warmtegraad heerseht.

Isthmilis, de ontsteking van de keel-

engte.
Tsthmocatarrhus, de catarrhus van

de keel.

Isthmocholosis, angina biliosa, Ei-

senmann.
Isthmodes, met een istlmius over-

eenkomende, vernauwd.
Isthmodynia, de keelpyn.

Isthmopthia, eenkeellijden; isthmo-

pathia syphilitica, eene veneri-

sche halskwaal.

Isthmopleffia, eene verlamming der

in de keelholte gelegene deelen;

adj. isthmoplegicus.
Isthmopolypus, eene keelpolyp.

Isthmopyra, pyrangone, de ontste-

king van het slijmvlies der keel.

Eisenmann.
IsthmorrhoAjia, eene bloedvloeiing

uit de keel.

Isthnospasmus, de krainp in de keel-

holte.

Isthmus, eene landengte ; een nauwe
doorgang; isthmus faucium, de
uitgang'der mondholte in de keel-

holte, de keelengte ; isthmus ure-
thrae, liet nauwere gedeelte der
pisbuis v66r de prostata: dimin.
isthmion; adj. isthmiaciis, isth-
micus, isthmius, isthmodes, met

een isthmus overeenkomende.

Itaconicum acidum. het itaconzuur,

een vorm van het aconitzuur.

Iter, de weg. de reis.

liinerarium, een reisbericht, .reis-

boek. een wegzoeker, wegwijzer;

een steensonde, tintelijzer.

Itnum of itria, plur., marsepein.

luba, de maan; adj. jubatus. van
manen voorzien.

Iuolex, de reenter; judicium, het

oordeel ; verb, judico, are; adj.

judieatorius, beslissend; dies ju-

dicatorii = dies critici.

luguhim. de keel, keelgroeve; de

insnijding aan het boveneinde

van het borstbeen; entomol. de
benedenhals ; adj. jugularis, de

keel betreffende; venae jugulares,

de halsaderen.

Iugum, het juk; anatom. de ver-

hevenheid, b. v. juga cerebralia.

de verhevenheden aan de bin-

nenste schedelvlakte welke over-

eenkomen met de zich tusschen

de gyri cerebri bevindende groe-

ven; adj. jugalis, wat op het

jugum betrekking heeft of er

mede overeenkomt; osjugale, het

juk- of wangbeen, ook = ai'cus

zygomaticus; jugatus, geribd; ju-

f
amentum, een verbindingstak,

ij de wieren.

Iulapium. julepus = .mixtura; een

sap met suiker of stroop zoet

gemaakt.
Iulophorus, katjes dragend, zoo als

de wilgen, hazelaars, enz.

lulus, het katje, de' mannelijke
bloem; de vlasbaard aan de kin
van jonge mannen.

lumentum, het trek- of lastvee; adj.

jumentosus, wat op_ het. trekvee be-

trekking heeft; urina jumentosa,

eene leeraachtig troebcle urine,

zoo als bij het trekvee voorkomt.

Zuidura, de verbinding
;
gewrichts-

verbinding; verb, jungo, ere.

luramentura ofjusjurandum, de eed
;

verb, juro, are, bezweren.-
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Ius, het sap, vleeschnat; het recht;

dimin. jusculum carnis, vleesch-

nat, bouillon.

Invents, de jongeling; juventa of

juventus, de jeugd; adj. juvenilis,

'jeugdig.

luvo, are, helpen, ondersteunen ; ex

juvantibus et nocentibus judi-

care, uit de heilzame of schade-
lijke werking van toegediende
geneesmiddelen tot de diagnosis
eener ziekte besluiten.

Tuotiangina = paracynanche,
Ixodes, taai, lijmachtig,

J.

Jade, een hard, donkergi'oen ge-

steente, uit kwarts, talk en kalk

bestaande.
Jamesonite, een erts bevattende

zwavellood en zwavelantimonium,
het jamesoniet.

Jaspis, een verscheidenheid van
kwarts door verschill ende stoffen

gekleurd.

Jantites, fossiele stammen en bla-

deren op die van de familie

der russchen, Juncaceae, gelij-

kende.
Jura, de juravorming, een groep
van aardlagen, zoo geheeten
naar het Juragebergto, 't welk
grootendeels uit deze lagen be-
staat.

Vele woorden van griekschen oovsprong, als kreosotum,_ kevatonyxis,

enz., zyn onder de C opgenomen en worden dus hier niet herhaalcl.

Kaolin, het witte leem waarvan in

China hot porselein wordt ge-
maakt.

Kelp, ruwe soda nit de asch van
versehillende zcewieren verkre-
gen.

Kivi-kivi, de inlandsche naam voor
den Apteryx of vleugelloozen vo-
gel van Nieuw-Zeeland.

KlaprotHne = lazuliet.

Knorria, een plantengeslacht uit het

steenkool.

L.

Tjdbarium, het losstaan en dreigende
uitvallen der tanden.

Lobe, de aanval ; b. v. van koorts;
een handvatsel.

Labellum, dim. van labium, bot. het
honiglipje, kroonlipje, het eene
inwendige kelkblad bij de stan-

delkruidgewassen, Orchideae.

Labe'o, een menseh met zeer dikke

lippen.

Labes, het gezonken zijn, het ver-
val, b. v. van krachten.

Labiatae, plantae, de orde der lip-

bloemige gewassen.
Labidodeidion, —clidion, het sluit-

stuk van anatomische en chirur-
gische pincetten.

LoMdometrum, labimetmm, het
tangmes, een werktuig om de
opening te meten van de om
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het hoofd van liet kind aange-

legde tangbladen.

Lab'idophora, insecta, aan het aeh-

terlijf van tangvormige organen

voorziene insekten.

Labidoprion. de tangzaag, uitgevon-

den door Van Huevel.

LabiUs = caducus.

Labiotenaculum, de liphouder.

Labis, de tang.

Labium, de lip; entomol. de onderhp;

labium leporinum, de hazelip:

labia pudendi, de schaambppeD

:

labia ossis, de beenranden; adj.

labialis, de lippen betreffende;

labiatus,labiosus,vanlippenvoor-

zien, Hppig, gelipt, b. v. corolla.

Labor, arbeid, werk, moeite; vitac

labores, de moeielijkheden van bet

leven; partus of parturientium la-

bores,' de barensweeen ; labono-

sus, moeielijk, werkzaam, zwaar.

b. v. partus ; verb, laboro, are,

arbeiden, werken, ziek zijn.

Laboratorium, de werkplaats, lnzon-

derheid eene scheikundige oi

pharinaceutische.

Labisulcinm, een hardlippengezwel.

Labradorite, een opaliseerend veld-

spaat. het labradoriet,

Labrridei, pisces, de lipvisschen.

Labrum, de lip; entomol. de bo-

venlip.
,

Labyrinthodon, een fossiel reptieL

op een kikvorsch gelijkende, mt
het new red.

Labi/rinthus, een ingewikkelde gang

oi' in het algemeen eene zeer in-

gewikkelde aangelegenheid; het

mwendige, aehter de trominel-

holte liggende beenen gedceite

van het gekoorwerktuig ; adj. la-

byrinthieus, labyrinthodes.

Lac, de melk, het zog; lac sulpku-

ris, zwavelmelk, sulphur praeci-

pitatum; plur. lactes, de zooge-

noernde hommen, ballen by de

visschen; lactatio, lactatus, het

zogen, stillen; adj. laeteus, melk-
achtig, met melk overeenkornstig,

nielkwit; vasa laetea, de ntelk-

sapvaten ; crusta laetea, de melk-

korst ; lacteseeus, melk of melksap

opleverend; lactieus, melkzuur-

houdend; acidum lacticum, het

rnelkzuur ; saccharum lactis, melk-

suiker; verb, lacteo, ere, zui-

gen: laeto, are, zogen; laetans,

de zogende moeder, eene mmne.
Lacca, gummi laceae, het lak or

gomlak.
Laceratio, de verscheuring ; adj.lacer

of lacerus, gescheurd of gekwetst

;

verb, lacero, are.

Lacertus, de bovenarm, een bundel;

lacerti musculorum, do spierbun-

dels ; lacertosus, van sterke spie-

ren voorzien, krachtig.

Lachanum, kool, warmoes, moes-

groenten.
Lacinia, frairje, slip, insnijding ; bot.

laciniae, lobi of dentes, de bo-

venste. meer of minder van elk-

ander
' gescheidene afdeelmgen

van eene eenbladigebloemkroon:

adj. laciniatus, met franjes; ge-

lobt; bot. ingescheurd, b. v. fo-

lium 1., een gescheurd tandig blad.

laconicam,_ een dampbad, zweetbad.

badstoof.

Lacryma. de traan ; een helder hars-

of' gomaehtig sap, b. v. manna

in lacrymis; lacrymatio, het tra-

nen storten, weenen; adj. lacry-

malis, wat op het weenen, de

tranen of de traanwerktuigen be-

trekking hceft, b. v. os lacrymale,

het traanbeen; glandula 1., de

traanklier; saccus 1., detraanzak

;

fistula 1., een traanfistel; lacry-

mosus, beweenens-, beklagens-
.

waardig; verb, lacrymor, an.

Lactamidum. het laktamid, ontstaat

door laktid met ammoniakgas te

behandelcn.
Lacteinum, lactolinum, het lacteme,

de melkstof of de geeoncentreerde

melk, volgens G. Grimaud, zoude

alle wezenlijke bestanddeelen der

melk bevatten.

•
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Lactkatio = lactatio; lacticans =
lactarjs.

Lactkinia, de melksprjzen.

Lactidum, het laktid, een vast su-

bliroaat, verkregen uit tot 250°

verhit melkzuur-anhydrid ; het is

inelkzuurhydraat, verminderd met
twee atomen water, zwak zunr,

en vormt ruitvormige sneeuw-
witte plaatjes.

Lactifer, melk of zog bevattend,

melk bereidencl, de afzondering
van melk vermeerderend.

Lactigo = crusta laetea, eene melk-
korst.

LaoXinum, de melksuiker.
Latisrna, lactismus, de voelbare be-

weging des kinds in het lichaam
der moeder; het zich achterover
werpen bij schreeuwende zuige-

lingen, door maagzuur, enz.

Lactisugium, een melkzuiger. de

zogpomp.
Lactometrum en lactoscopium =

galaetometrum,- enz.
_

Lactucarium, salade-opium, het uit

insnijdingen in de bloeiende Sten-

gels der iatuw of tuiusalade, Lac-
tuca saliva, uitvloeiende sap, in

de lucht gedroogd, verhoudt zich
alseen slijmhars; acidum lactu-

carium, lactucaricum, het lactu-

cazuur, in de bladeren der Lac-
tuca aan bases gebonden voor-
komende.

Lactucimen of lactueimina, plur., de
aphthen bij jonge zuigelingen.

LarAuconum, —mum, eene kristal-

liseerbare bars uit het lactuca-
rium door kokenden alkohol uit-
gescheiden, waarvan het zich b|
verkoeling weder afscheidt.

Lactumen^= crusta laetea, hethoofd-
zeer.

Lacuna, de yerdieping, leemte; la-
cunae, kleine kliertjes, b. v. in
de sehede der vrou'w; bot. nit-
holingen, groeven; lacunae os-

sium, beenholten: adj. lacunosus.

bot. groevig, verdiept.

Lacunar, een deksel, gewelf, b. v.

lacunar orbitae, de bovenwand
der oogholte.

Lacus, het meer; een bak tot het
verzamelen van vloeistoffen ; lacus
lacrymalis, het tranenmeer: adj.

lacustris, een meer betreffende,

daarin levende, van waterdicren.
Laemodipoda, een familievan schaal-

dieren met het voorste paar voe-

ten onder den kop geplaatst.

Lae.mosttmosis, ' de vernauwing van
den slokdarm.

Laemoscirrhus, laimoscirrhus, de
slokdarm- of keelkanker.

Laemus. laimus, lamos, de keel, gor-

ge!, slokdarm.
Laesio. eene verwouding, kwetsing

;

verb, laedo, Sre.

Laelificans, opwekkend, b. v. reme-
dium; verb, laetifico, are.

Laetitia, de vreugde, vroolijkheid

;

adj. laetus, vroolijk, vcrgenoegd:
verb, laetor, ari, zich verheugen.

Laevigatio, het tot een zeer fijn

poeder wrijven ; verb, laevigo, are;

adj. laevigatas, zeer fijn. gepoe-
derd, inzonderheid van metaal-
achtige stoffen, b. v. stibium sul-

phuratum nigrum laeyigatum.
Laevis, glad, glinsterend, gepolijst:

subst. laevitas, laevitudo, laevor,

de gladheid, op de oppervlakte;

laevitas intestinorum, de lien-

terie, de glibberige oppervlakte

van de vefsche darmen.
Laevorace'inicum acidum, een van de

beide zuren waaruit de druive-

suiker bestaat, dat het gepola-

riseerde ' licht sterk naar links

doet afwijken.

Lac/e?ia, de
_
flesch: lageniformis,

fieschvormig.

Lagmsis, lagneia, lagnia, lagnosis.

de geilheid, groote geneigdliTeid tot

het ontlasten van het zaad: lag-
nicus, geil, de geilheid betreffende.

LagocMlus, de nazelip, lagoehi'lon

= lagochilus: een mensch met
eene hazelip.



202 LAGONOPONOS — LAPAROCOLPOTOMIA.

Lagonoponos, de pijn of steek in

de zijde.

LagopJitkalmus, het hazenoog, te

korte oogleden zoodat het oog
niet lean gesloten worden; adj.

lagophthalmicus, een dergelijk

oog bezittende, daarop betrekking

hebbende.
Lagopus, de hazepqot, in werkelij-

ken en in vergelijkenden zin.

Lagosloma = lagoehilus; adj. la-

gostomaticus.
Lalia, het spreken, het uiten van

nicer of minder duidelijk gearti-

culeerde toonen.

Lambdodes,—oides, —oideus, lambda-

(V) vormig; sutura lambdoidea,

de lambdanaad aan den schedel

tusschen de wandbeenderen en

het achterhoofdsbeen.

Lambitivum = linetus, een gelekt

sap; verb, lambo, ere, lekken, op

iets lekken.

Lamella, een plaatje, blaadje; adj.

lamellosus, bladerig, plaatvormig,

b. v. desquamatio lamellosa, een

door het afstooten van plaatvqr-

mige deeltjes ontstane afschil-

fermg.
Lamellibranchiata = conehifera.

Lamia, plur., aardholen. fauces ter-

ras; ook heksen, spoken, booze

geesten.
Lamina, eene plaat, blad, van me-

taal, ivoor, enz.; bot. de blad-

schyf ; ook het breede vlakke ge-

deelte van een aan de basis dun-

ner wordend bloemblad.

Lamna, een fossiele haai.

Lamoptes, een leepoogige.

L&mpas, de lamp, het lieht.

Lampiadicum aeidnm, het lampen-

zuur, eene zure verbinding, welke

Daniel verkreeg door eene met
aether gevulde brandende lamp,

waarboven een gloeiende spiraai-

draad van platina hing, onder
den helm van een distilleertoe-

stel te plaatsen; = aldehydzuur.
Faraday en Liebig.

Lampropkonia, eene zeer duidelijke,

ver hoorbare stem; adj. lampro-

phonus.
Lampros, schitterend, glmsterend.

Lampsis, het glinsteren. sehitteren

;

de glans.

Lana, de wol: lana suecida, yet-

wol ; lana philisophica, zmkblqe-

men; adj. lanatus, bot. wollig,

behaard, b. v. folium ;laneus, van

wol vervaardigd, wollen.

Lancea, de lans, speer; dimin. lan-

ceola, het lancet : adj . Ianceolaris,

lanceolatus. lancetvormig, b. v.

folium.
Languor, het smachten, b. v. naar

voedsel; de matheid, nitputting;

verb, langueo, ere, uitgeput zijn;

verb, languesco, ere, uitgeput wor-

den, verslappen.

tardus, de slachter, de klauw van

een vogel; verb, lanio, are, slach-

ten, ontvleeschen.

L,antkanum, —nium, een metaal met
cerium in het ceriet voorkomende,

Mosander,
Lanugo, kort zacht haar; dons, het

wolhaar bij de vrucht zoowel als

by pasgeboren kinderen; het aan

de kin het eerst voor den dag

komende donshaar of de vlas-

baard; adj. lanuginosus, wollig.

Lanx, de weegschaal, een sehotel.

Laophis, een fossiele slang uit de

tertiaire lagen.

Lapagma, —mu.% de ontlastmg.

Lapara, een week, ledig, hoi zijde-

lmgsch gedeelte van het onderlijf.

'Loqio.renterotomia, laparoenteroto-

mia, de darmsnede.
Laparocatarrkus, de onderlijfscatar-

rhus.

Lo,parocele, eene buikbreuk ; adj.la-

parocelicus.

Laparocholecystotomia, —leoeystoto-

mda, de galblaassnede.

Laparocolpotomia, gastroelytroto-

mia, Baudelocque, de buiksckede-

snede ; laparocolpotomus, iemand

die deze kunstbewerking verncht.
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een verloskundige die haar doet:

een werktuig tot het verrichten

van deze operatie.

Laparocystidotomia, de buikblaas-

snedel de blaassnede boven den
schaamboog of de zoogenoemde
epievstotomie, apparatus altus.

L-aparogastrotomio,, de maagsnede.
Laparohysterotomia, laparysteroto-

mia, de baarmoedersnede, keizer-

snede.

jj0..paromonodidyrni, met het onder-
lijf vergroeide tweelingen.

LMparomyitis, de ontsteking van de

buikspieren.
Ijiparoscopia, het onderzoek van den

buik.

Lnparoscopium, —scopus, een werk-
tuig om den buik mede te onder-
zoeken, bij zwangerschap, lever-

en darruziekten ; sonitijds=:liys-
teroscopium.

lA'parotornia, het openen der buik-
holte; laparotomus, iemand die

• de buikholte opent, een werktuig
om haar te openen.

JyiporozosUr, zoster abdominalis, de
gewone buikgordelvlecht.

Lapaxis, de outlasting, lediging, in-
zonderheid van de maag, den
buik; adj. lapaeticus, het onder-
lijf matig openend.

Lapidicida, een steensnu'der, een
werktuig om groote blaassteenen
te vepiorzelen na de blaassnede.

Lapidificatio,_ veranderiug in steen,
steenwording.

LcspilU, steenbrokjes door vulkanen
uitgeworpen.

Lapidillum, de steenlepel, een werk-
tuig om kleine steenen uit de
blaas te vcrwijderen na de steen-
snede.

Lo,pillatio, de steenvorming in het
lichaam.

Lapis, de steen; dimin. lapillus;
adj. lapideus, steenen, van steen;
lapidosus, steenachtig.

Lappa, de klis; adj. lappaceus, bot.
b. v. pericarpinm. een vruchtbe-

kleedsei met stijve haren bezet,

welke aan de punt weerhaken
hebben.

Lapsus, de val, het vallen, de mis-
stap; lapsus linguae, het ver-
spreken; lapsus pilorum, het uit-
vallen der hoofdharen; verb, la-
bor, bi, vallen, glijden.

Laquexir, laqueare = lacunar, de
zoldering.

Laqueus; de slinger, strik, een maas
van een net; adj. laquearis; rete

laqueare, een mazennet.
LsxrdMm, het spek; adj.lardeus, lar-

daceus, lardosus, spekachtig, met
spek overeenkomstig.

Largus, rijkelijk, breed.
Laricinus, van den lorkenboom af-

komstig, b. v. terebinthina laricina

— therebinthina veneta.

Lo/ridae, de familie der meeuwen.
Larva, het masker; entom. de larf,

het insekt zoodra dit het ei ver-
laten heeft; adj. larvalis, b. r.

porrigo larvalis, eene soort van
aangezichtsschurft; larvatus, ge-
maskerd, b. v. entomol. pupa
larvata, eene gemaskerde pop.

' LaryngecJte, —chos, het keelgeluid,

dat men door den stethoskoop
bij het ademhalen en spreken
waarneemt.

laryngismus, het schelle sehreeuwen
of krassen, b. v. van de raven:
krampachtige belemmei'ing van
de ademhaling inzonderheid by
kinderen voorkomende; bij nieu-
werenx dikwijls: asthma acutum
Millari)

Laryngitis-, de ontsteking van het
slijmvlies, het celweefsel of het

kraakbeen van het strottenhoofd

;

laryngitis exsudativa = angiiia

membranacea, croup.

Laryngocatarrhus. de catarrhns van
de keel.

LosryngopMim,^ de keeltering; adj.

laryngophthisicus.

Ljaryngorrhoea, blennorrhoea der
slijmvliezen van het strottenhoofd.
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Laryngospasmopsellumus of laryn-

gotetanopsellismus, cheilochoreo-

psellismus, het stotteren in he-
vigen graad, het krainpachtige
stotteren waarbij delijder bij wijd
geopenden mond geen woord kan
nitbrengen.

Larynqospasmus, de keel- of lucht-
pijpkramp ; laryngospasmicus,

—spasticus.

L,aryngostenosis, de veraauwing van
het ' strottenhoofd ; adj. laryngo-

stenoticus.

Laryngosyrinx, ecne keelfistel, eene

buis om poederachtige stoffen in

het strottenhoofd te blazen.

Laryngotomia, de strottenkoofdssne-

de; laryngotomus, een operateur
die doze kunstbewerking vcrricht,

een vrerktuig voor deze operatic.

Lo/njngotvacheopyra, de croup, Ei-
senmann.

Laryngotracheotomia, de verbinding
" van de strottenhoofds- en lucht-

pijpssnede.

Larynx, het bovenste gedeelte van
de luehtpijp, het strottenhoofd;

adj. laryngeus.
Lasanum, een drievoet, een kook-
pan; bij Hippokrates een onder-
steek; een stoel voor barende
vrouwen.

Lascivus, moedwillig, kleingeestig,

lielitzin nig : subst. lascivia, lasci-

vitas.

Laser = asa foetida; Laserpitium

latifolium. de moedcrplant, van de

asa foetida.

Lasiocepihalum, —lus, eene soort van
lintworrn met raw hoofd, Sieck-

tendahl.
Lassitudo, de verraoeidheid, uitput-

ting; adj. lassus.

Latens, verborgen ; verb, lateo, ere.

Later, een tegel; adj. lateritius, te-

geiaehtig, steenrood, b. .v. sedi-
mentura laterifcium. een steenach-
tig bezinksel.

LatU; eene vloeistof, de vochtig-
heid.

Latica febris. eene sluipkoorts.

Latitude*, de breedte; adj. latus.

Latrinae, een heiuielijk gemak,
nachtstoel.

Latus, de zijde; adj. lateralis, zij-

delingseh; bot. zijdelings ge-

plaatst, b. v. stylus.

Laudanum, in de middeneeuwen
ieder bedarend micldel, tegen-

woordig de opiumtinctuur. en
bepaald het laudanum liqnidum
Sydenhami of de tinctura opii

aromatica.
Laurinum, hefc laurine, eene stof

bereid door uitkoken van fijn

gestooten laurierbessen met al-

kokol.
Laicrostearinum, het lanrostearine

of het vet in de laurierbessen

;

aeidum laurostearinicarn, het lau-

rierbessenvetzuur.

Laurus, de laurier; laurea, de lau-

riertak:laurea doctoralis, de graad
van doctor; adj. laurinus, laureus,

b. v. oleum laurinum, laurierolie.

Laus, lof, loftuiting; adj. laudabilis,

lofwaardig, prijzenswaardig; verb,

laudo, are, prijzen.

Luutus, van de dieet: overvloedig,

rijkelijk, b. v. victus; vita lauta,

een weelderig leven.

Lavacrum, een wasehvat, bad; la-

vacrum ophthalmicum ; een oog-

bad, oogwaschwater.
Lavatio, het wasschen. baden ; verb,

lavo, are.

Ladpedium = pediluvium.
Laxans, verslappend, afvoerend, los-

niakend, b. v. remedia ; verb, laxo,

are; subst. laxtio. de verslapping,

het afvoeren ; laxator, de verslap-

per, losmaker, b. v. laxator,

musculi tympani, de ontspan-
nende spier van het trominelvlies

:

laxitas. het slap zijnilaxitasalvi,

een vermeerderde en dunne stoel-

gang.
Lazulde, een lichtblauw mineraal,

ook azuriet seheeten, het lazu-

liet.

Lebes, een spuwbakje, een tegel;

diminut. lebetium, een klein bek-

ken of keteltje:

Lebdoslcnods, de bekkenvernau-

wing.
Lecane, een schotel. een breed bek-

ken; adj. lecanicus, het bekken
betreffende.

Lecanoricum aeidum, het lecanor-

znur = oreoselinieum aeidum.
Lecho, eene kraamvrouw.
Ljechodochium, eene inrichting voor

vej'loskunde, een verloskundig
instituut.

Leckopyra, dc kraamvrouwenkoorts.
Lecilhinum, een neutraal, phosphor-
hondend vet in eiclojer, waar-
sekijnlijk eene verbinding van
oleophosphorzuur, Schlossberger.

Lecilhos,_ de eidojer, eene erwt, eene
gesehildc linze; erwten- of lin-

zenbrjj ; adj. lecithodes, dojeraeh-
tig, saffraankleurig.

Lectica, een draagstoel, baar.

Lectio, het lezen, de voorlezing ; lec-

tor, de lezer, voorlezer; verb,
lego, ere.

Lucius, het bed, een ledikant; lec-

tus ligneus, leetus stramineus, de
hout- of stroospalk; dimin. lee-

tulus. een klein bed, wieg.
Leditanrdcum aeidum, het leditan-

zuur in den wilden rozemarijn-
struik, Ledum palustre.

Ledixanthlnum, het ledixanthine,
roodgeel, een ontledingsprodukt
van het leditanzuur door ver-
hitting met waterhoudende mi-
nerale zuren,

Legna = fimbria; de rand van de
vrouwelijke schaamlippen.

Legumen, eene peulvrucht; bot. de
peul; adj. leguminosus; legumi-
nosae, plantae, de natuurlijke
familie der peulvruchten.

Leguminum, het legumine, de kaas-
stof der planten.

Leiacanthus, een fossiele vinstekel

uit het musehelkalk.
Leiopus, liopus, de platvoet, glad-

voet, iemand die een niet nor-
maal gewelfden voet heeft.

Leiotrichos, gladharig, Bory St. Yin-
cent.

Lema, leme, taai oogslijm, de zoo-
genoernde oogboter.

Lemalms, inet tranende oogen;
druipoogig; ook bloohartig.

'

Lemma, cle rest, het overblijfsel,

een bezinksel; ook het afge-
schilde, de schaal, het afschilfe-

rende bij huiduitslag, roodvonk,
vlechten, enz.

Lemmosteosclerosis, de buitenste of
bast-osteosclerosis ; eene verdik-
king van de buitenste beenlaag,
Lobstein.

Lemniscus, eene longuette, hoofd-
band, een kussen, sleep; helmin-
thol., twee ter z^de van de schede
van den snuit geplaatste platte
deelen, die volgens .Rudolphi tot
de voeding zouden dienen.

LAmositas, het met slijm toegekleefd
zyn van de oogen; ook = lema.

Lemiites, het droppelen, het tranen
van de oogen.

Lemures, zoolog. de makis, spook-
dieren.

Lewis, zacht ; lenitivns, verzachtend

;

subst. lenitas; verb, lenio, ire;

lenientia remedia, verzachtende
middelen.

Lens, de linze; lens crystallina, dc
kristallens in het oog; lenticu-

laris, linsvormig; lenticolor, lins-

kleurig.

Lenlescens, taai wordend, slepend,

b. v.; morbus lentescens, eene
ziekte met een slepend verloop.

Lentigo, het linzenuitslag ; zomer-
sproeten, levervlekken.

Lerditis = phacitis.

Lentus, langzaam, traag zich be-
wegend; subst. _ lentitudo, lentor,

de langzaamheid, taaiheid; eene
taaie vloeistof.

Lenus, eene verdieping; de verbin-
dingsplaats van de vier hoofd-
bloedleiders van het harde her-
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sen vlies der beide sinus falcifor-

mes en transvcrsi durae matris.

Leontiasis. van elephantiasis volgens
sommigen daardoor onderschei-

den dat het laatste slechts aan de
'

benedenextremiteiten, het eerstc

ook inzonderheid aan het aange-
zicht zoude voorkomen en dit een
leeuwachtig uiterlijk zoude geven.

Lepidantlms, schubbloeinig.
_

LejylcUnum. eene eigenaardige bit-

tere, volgens sommigen antipy-

retische stof in Lepidmm iberis,

volgens Leroux en Cagnon.

Lep-iaodendron, sehubboom, fossiele

planten uit het steenkool.

Lepidodes, lepidoides, schubvormig,

geschubd, b. v. sutura lepidodes.

de geschubde naad, aan het slaap-

been.
Lepidoidea, een familie Tan glans-

schubbige visschen.

Lepidoplasta, nosemata, de schub,

roof, korst, ontharing, C. H.
Schultz.

Lepidoptera, de schubvleugelige in-

sekten, d. i. insekten met 4 grootc

vleugels, welke met fijne sehubjes

bedekt zijn.

Lepidosarcoma, hefc _
sehubbige

vleeschgewas, achter in de keel.

Lepidosis, een fijn schubbenuitslag.

zemelenuitslag.

Lepidosteus, een geslacht van week-

vinnigc visschen.

Lepidostrdbus, fossiele kegels van
coniferen.

Lepidotus, geschubd ;bot. van schild-

jes voorzien, b. v. caulis; ook een

'geslacht van fossiele visschen.

Lepis, lepisma, de schub.

Lepor, de bevalligheid in het spre-

ken, geestigheid; adj. lepidus,

sieriijk, geestig.
Lepos, de bast, schaal, hulze, schub.

Lepost.eoplnit.on, een geschubd been-
uitwas, Lobstein.

Lepra,, uitslag, melaatschhcid, b. v.

lepra norwegica, enz.; adj. le-

prodes, lepro'sus, melaatsch; le-

E
'ricns, de mclaatschheid betref-

iende.

Lepriasis, leuce, een wit uitslag.

Lepromorphe, leprostoma, de hoo-

gere graad van lepra waarbij ook

de beenderen reeds zijn aangetast.

LepropMholmia, leprophthalnius, de

lepreuse oogziekte.
• Leprosarium, een hospitaal voor

Eiders aan lepra; adj. leprosarius,

lyders aan lepra betreffende.

Leprosis = lepra ; bij sommigen=
elephantiasis.

Leprurethrorrkoe.a, eene slijmvloei-

ing uit de pisbuis ten gevolge

van de lepra.

Leptmantlius, fossiele vinstekels uit

net lias.

Lepthyraenia, de groote teederheid

van' een vlies of de membranen
in het algemeen; adj. lepthyme-

nicus.

Leptochroa, eene dunne, fijne huid;

adj. leptochros, leptochrous, van
eene fijne huid voorzien.

Leptochymia, de ziekelrjke dunheid

der sappen; adj. leptochymicus.

Lepiolepis, een geslacht van fossiele

visschen uit het jura.

Leptomeria, een dun, fijn uiterlijk;

leptomera, een geslacht van
schaaldieren.

I
Leptophonia, eene fijne, zachte stem

;

de onzekere, kraaiende stem van
huwbaar wordenden, paraphonia

gutturalis; adj. leptophonicus.

Leptothrichia, de fijn- of dun be-

kaardheid; leptothrix, iemand die

fijn of dun haar heeft; adj. lep-

totrichus, fijn- of dunharig.
Leptotropkia, een fijn, licht voedsel;

leptotrophus, iemand die met der-

gehjk voedsel wordt gevoed of

zulks noodig heeft.

Leptynsis, het zacht maken, ver-

dunnen, lenig maken. van een

vlies, enz.; adj. leptynticus, ver-

dunnend, zacht makend.
Leplysmus, het dun worden, dever-

magermcr
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Lepus. een haas ; adj. leporinus, b. v.

labium leporinunj, de hazelip.

Lepyramyhcm, het bast-amylum.

Lepyrion, eene fijne schaal of bast:

een fijn vlies ; het inwendige vlies

van net ei.

Lepyron, de bast, schaal, huid.
Ler'ema, lerEsis, leros, het zooge-
noemde kinds worden van oude
lieden, deliratio senilis.

Lct/ialis, doodelijk, b. v. vulnus;
subst. lethalitas, de doodelijk-
heid; lethum, de dood.

Lelhargia,^ —gus, de slaapzucht; adj.

lethargicus, slaapziek ; veter. som-
wijlen: kolderig.

Lethe, de rivier Lethe; het verge-
tene, het vergeten worden, af-

sterven, sterven ; de vergetelheid

;

adj. lethaeus, de rivier Lethe of
oolc wel de vergetelheid betref-

fende.

Leucaemia, leucocythaernia, volgens
Bennet, de leucaemie door Vir-
chow aangegeven, door Julius
Vogel het eerst aan levendenge-
diagnostiseerd ; bestaat in eene
vermeerderde aanwezigheid van
kleurlooze eellen in net bloed,
terwijl er eene evenredige ver-
mindering van de roode eellen
plaats heeft, zoodat derhalve do
absolute hoeveelheid bloecl niet
verminderd schijnt. Die vermeer-
dering is dikwijls zoo belangrijk,
dat de verhouding van de kleur-
looze tot de roode bloedlichaainp-
jes in de meestbijzonderegevallen
zich als 2 : 8, 1 • 3, 1 : 7 enz. ver-
houdt, terwijl de norraale verhou-
ding ongeveer 1 : 350 bedraagt,

Leucaetltio-ps, een albino, kakkerlak

;

leucaethiopia, het albinismus of
de toestand van een kakkerlak.

L.euce, de witte schurft.

L,eitcelo,eum = leucoleum.
Leucelectron, het witte barnsteen.
Leucite, ook amphigeen geheeten.

een wit veldspaat in lava voor-
komend, het leuciet.

Leuchaemorrhoides, de zoogenoemde
witte of slijmhaemorrhoaden.

Leutinum, het leucine, eene, door
Braconnot, uit het spiervleesch
door behandeling met zwavei-
zuur bereide witte stof. Volgens
Schlossberger is leucine = apo-
sepedine, kaasoxyde, en ontstaat
bij de rotting van kaasstof en
kleefstof, vervolgens bij de ont-
leding van proteinestoffen of lijm

door zuren of alkalien.In de vloei-

stoffen van de kalfslever heeftmen
het natuurlijk gevormel aange-
trofi'en.

Ljeucismus = albinismus.
Leucitis, eene ontsteking van het

witte oogvlies, derhalve = scle-
rotitis.

Leuwckroos, —chriis, wit, wit van
kleur, met witte huid.

Leucoenuts, witte wijn.

Leucoleum, leueolaeum of leucoli-

num, ook chinoline, een alkaloide
door Runge nevens aniline ont-
dekt in steenkoolteer, later ook
bereid door drooge distillatie van
chinine, cinchonine, bcrberine en
strychnine met de drievoudige
hoeveelheid kalihydraat — eene
bitteramandelachtigriekendeolie.
brandend seherp van smaak, wel-
ke aan de lucht geel wordt en
tot eene soort van nars overgaat.

Leucvma, het witte; het wit van
het ei; het wit in het oog; de
witte hoornvliesvlek, albugo; adj.

leucomatodes, leucomaticus.
Leuvomatbrrhoea, de witte vloed, de
vermeerderde af- en uitscheiding

van eene witte of "witachtige

•vloeistof, b. v. leueomatorrhoei:
salivalis, de speekselvloed ; 1. va-
ginalis, de witte vloed bij de
vrouw; 1. urinalis, de Brightsche
nierziekte.

' Leucomatosis, het ziekelijk en boven-
matig voorhanden zijn van eiwit-
stof in de organis'che weefsels
of andere deelcn. b. v. in het
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lioornvlies, de lens, de gewrich-
ten, enz.

Leucomoria. de onrustige waanzin
of de onrustige nielanckolie, me-
lancholia errabunda, een nielan-
ch'olische toestand, waarbij de zie-

ken vlieden naar eenzarue, treu-

rige plaatsen.

LeucopatMa = leucaethiopia; leu-

copathicus = leucaethiops.

Leucopldegmasia, —matia, de leu-

kopkleginatische toestand, slappe

vezel, overmaat van serum in Let

bloed, neiging tot ziekelijke se-

reuse iiitsclieidingen ; de huidwa-
terzucht, inzonderheid wanneer de

werkzaamkeid der lurid reeds zeer

is afgenornen; adj. leucophlegrna-

ticus, aan leukophlegmasie lij-

dende, een slap, gezwollen, Week
voorkomen hebbende; leucophleg-

ruatodes, met leukophlegmasie
overeenkomstig.

Leucophyllus, van witte Waderen
voorzien.

Leucopiper, de witte peper.

Leucorr/wea, de witte vloed; adj.

leucorrhoicus.

Lcucorrhois = leuchaemorrhois.

Leucosis, het witten, wit niaken;

het leukoma of de vorming daar-

van; het albinismus; adj. leueo-

ticus, wat in het algemeen op wit-

ten vloed betrekking heeft.

Leucospongus = galaetospongus.
Leucoturicum acidum, het leucotur-

zuur, een ontledingsprodukt van
het alloxanzuur door verhitting

van de oplossing in water.

Leucuresis, leueuria, het ontlasten

van eene witte urine, de Bright-

sche nierziekte.

Levamen, levamentum, een ver-

zaehtingsmiddel ; levatio, de ver-

zaehting; levator, de opheffer,

b. v. levator musculus palpe-
brae superioris, levatores costa-
rum, do opheffende spieren van
het bovenste ooglid, de ribben,
enz.; verb, levo, are, opheffen,

verlichten, geinakkelijk maken.
Levis, gemakkelijk, licht in gewicht,

onvoegzaam, liehtzinnig ; subst.

levitas, de lichtheid, onvoegzaain-

heid, lichtzinnigheid.

Lex, de wet, orde; adj.legalis, met
de wet overeenkomstig, gerechte-

lijk, b. v. seetio legalis, eene ge-

rechtelijke, door de wet bevolene

lgkopening; legitimus, wettig, b.v.

hereues legitirni, de reclitmatige

erfgenamen-
Lexipharmacum^&lexijih.arma.cuxo..
Lexipyreton = lexipyretos, een

koortsmiddel, febrifugum.

Lias, een gedeelte van het jurastel-

sel, uit koolzuurkalk bestaande.
Libanum = olibanum, wierook.
Liber, het boek, de bast, van
boomen; dimin. libellus; yrij;

subst. libertas, de vrijkeid; libe-

rator, de bevrijder; verb, libero,

are.

Libert, —orum, de kinderen in te-

genstelling van de ouders.

Libido, de begeerte, wellust, lusten,

b. v. bij zwangere vrouwen; adj.

libidinosus, wellustig.

Libra, het pond, de weegschaal;
verb, libro, are, slingeren, sehom-
melen, heen en weder bewegen.

Lickanus, de wijsvinger, eigenlijk

de lokvinger.

Lichas, de span, welke gemeten
wordt met uitgestrekten dnim en
wijsvinger.

Lichen, bot. het korstmos ; de vlecht,

als huidziekte, bestaande uit

roode puisten welke in afschil-

fering overgaan; pathol. kegel-

vorruige, roode, sterk jeukende
puisten op de liuid, welke in af-

schilfering overgaan.

Licheninum, het lichenine, het mos-
zetmeel.

Lickenostearinicum acidum, het

liehenostearinezuur, een in glin-

sterende schubbetjes kristallisee-

rend vetzuur, dat gemengd voor-

komt bij het ceti-arinezuur en het

•
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bg de bereiding daarvan ont-
staand nederslag.

Lien, de milt; dimin. lien cuius; adj.

lienalis, de milt betreffende ; lie-

nosus, miltzuchtjg; lienitis, de
ontsteking der milt; adj. lieni-

ticus.

Lieranum, het lienine, eene kristal-

liseerbare quaternaire zelfstandig-
heid, door Scherer in devloeistof
der milt ontdekt.

JAenomoloxia, de miltverweeking.
Lienteria, laevitas intestinorum bij

Celsus, buikvloed, waarbij de ge-
notene voedingsmiddelen na kor-
ten tijd weder onverteerd door
den stoelgang outlast worden;
adj. lienterieus.

Ligamentuin, de band, b. v. aan
een gewricht; adj. ligamentosus,
van banden voorzien of rijk aan
banden, b. v. apparatus.

JJgatio, ligaturo, het binden, af-

binden, onderbinden, b. v. van
een vat; ligatura, ook wel het
verbancl zelf; verb, ligo, are; adj.

ligatorius, b. v. bacillus ligato-
rius, het onderbindiugsstaafje.

Lignite, fossiel hout, min of meer
tot bruinkool geworclen, het lig-
niet.

Ligninosulphuricum acidum, het lig-
ninezwavelzuur, een gepaard znur
dat zich nevens dextrine en sui-
ker vormt door behandeling van
cellulose met zwavelzuur.

Lignum, het hout; lignum eximium,
bot. kernhout; adj. ligneus, hou-
ten; lignosus, houtaehtig.

Lignys,
_
het root, de rook, vlam

;

adj. lignyodes, roetachtig.
Ligula = fascia; = clavicula; een
maat van ongeveer '/., once; li-

gula intestinorum, de zooge-
noemde riemworm; bot. helblad-
zuiltje, de naar boven vrij ge-
blevene punt van de bladsch'ijf;

adj. ligulatus, bot. tongvorm'ig,
b. v. corolla.

Liguritio, de lekkerbekkery, snoep-

achtigheid; verb, ligurio, ire.

Lima, de vijl; adj. limatorius, b. v.

strepitus 1., het vijlgeruiseh bij

hartziekten; limatura, het afge-
vijlde, b. v. limatura ferri, stanui.
enz.; verb, limo, are.

Limacodes, voehtig, met kruiden
woekerend.

Lirnanchia, het absolute vasten,
doodhongeren.

Limax, de naakte slak; cornua li-

macum, anatom. de traanbuisjes.
Limbics, de zoom van een kleed;

de rand, ook van organen; lira-

bus alveolaris, de alveolairrand
der kaken, inzonderheid van de
onderkaak.

Limes, de grens; verb, limito, are,

begrenzen; membrana limitans,
Pacini, het greusvlies, tot het
netvlies van het oog behoorende.

Limne, het staande water, een moe-
ras; somwijlen: een meer.

Limntidae, de orde der zoetwater-
slakkeu.

Limnomepkitis, mephitis paludosa,
miasma mephiticum paludosum,
het moerasmiasma, dat zich uit
moerassen ontwikkelt en boos-
aardige endemische koortsen doet
ontstaan, b. v. in de deltalanden
van den Ganges, in den Moldau,
in vele streken van Italie, enz.

Limodonia, de hongerdood; adj. li-

moctonus, door Bonger doodend.
Limonada, de limoniendrank, limo-

nade.
,

Limonata) de limonadeachtige veiv

bindingen, of hydrolica acidula,

Beral,
Limonimim, het limonine, het bit-

ter© kristallijne bestanddeel in
de pitten der citroenen en sina's-

appelen, moeielijk in water,
aether en ammoniak, gemakkelijk
iu alkohol en water bplosbaar.

Limophthisis, de uittering door hon-
ger, tabes famelica.

Limopsora, de _hongerschurft, eene
huidziekte bij menschen eu dieren
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ontstaande ten gevolge van ge-

brek aan behoorlijk voedsel; adj.

limopsoros.
Limotkerapio., de hongerkuur. cura-

tio per inediam.

Limpidus, kelder, klaar, doorziek-

tig, waterhelder.

Limits, slijk; adj. limosus; balnea
liniosa of lutosa, slijkbaden.

Linagogus, de draadliouder, filiduc-

tor, bij bet aanleggen van bloe-

dige naden.
Linamentum, lijnwaacl, pluksel, char-

pie; linamentum iniplicitum, ver-

ward pluksel ; linamentum tortile,

een bourdonnet.
Linctus, een uitgelekt sap: verb,

lingo, ere, lekkcn.

Linea, de streep, lip; lineae extre-

mae, de onitrekken,
_
contouren

;

adj. linearis, lijnvorrnig; lineatus,

gestreept.

Lineamentum == linea: lineamenta
faciei, de gelaatstvekken.

Lineota, eene kleine lijn; lineolac

mammarum, de witte strepen op
de borsten der vrouwen.

Lingo, een sckeikundig toestel

waai'in men de gesmoltene meta-

len tot staven of baren laat ver-

stijven.

Lingua, de tong, de taal; lingua

spiralis, ento'm. de roltong of

zuiger der vlinders; adj. lingua-

lis, de tong betreffende, b. v. ar-

teria; linguiformis, bot. tongvor-

mig, b. v. folium.

Lingula, hettongetje, eenkleintong-

vormig gevormd deel: lingulae

caroticae, kleine tongvormige
beenplaatjes aan de beide zijden

van den sulcus caroticus aan het

lichaam van het wiggebeen; ook
een geslacht van armpootige

weekdieren

.

Linimentum, bet smeersel, een mecr
of minder dikvloeibaar inwrij-

vingsmiddel, waarvan het we-
zenlykc bcstanddeel steeds eene
olie of vet is: linimentum vola-

tile, het officineele vlugsmeer.

Linteum, het linnen; lintenm carp-

tum, of concerptum. pluksel ; lin-

tea. plur. linnengoed ; adj. Imtcus,

van linnen vervaardigd, b. v. filnm

linteum, een linnen draad.

Linum, het vlas, een linnen draad;

semen lini, lijnzaad.

Lipa, lipos, 'het vet; adj. liparos.

vetacbtig, vethoudend.

Lipaemia, ook galacthaemia, eene

ziekto die in geringen graad bi]na

physiologisch na indigestion, bij-

zonder sterk daarentegen na het

bovenmatig genot van alkoholi-

sehe dranken.derhalvebij zuipers,

zich ontwikkeit, en van de leueae-

mie vooral daardoor zich onder-

scheidt dat de room- of'olieachtige

vloeistof,welke zich op de bovenste

lagen van geslagen bloed vormt
en met den nriddensten, gelen

koek van het leucaemische bloed

overeenstemt,verg.leucaemia,niet

uit klcurlooze bloedliehaampjes,

maar uit in het bloedsernm gesus-

pendeerde vetdroppeltjes_ bestaat.

Liparia, vettighcid, kleverigheid.

Liparistos, het vetweefsel.

Liparodea, met vet overeenkomstigc

massa's, vet bevattende genees-

middelen.
Liparodgspnoea, door zwaarlijvig-

heid veroorzaakte moeielijkheid

bij de ademhaling.
fjp'aroidea, samengestelde vctop-

lossingcn (?), pomaden, zalven,

vethoudende geneesmiddelen zon-

der hars, Beral.

Liparolea.de enkelvoudige vetoplos-

singen (?), b. v. enkelvoudige zal-

ven, enz., Beral.

Liparolica, de geneeskrachtige vet-

verbindingen in het algemeen,

Beral,
Uparoies, het vet zijn, de zwaar-

lijvigheid, een smeerbuik.
_

Liparotkrichia, de vetharigheid ;
adj.

liparothrichos, lipavothrix, vet-

harig.

Lipasma. het vet gemaakte, met
zalf, of met olie bestrekene. het
vetmakende; een liniment.

Lipliaemia, het gebrek aan bloed:

adj. liphaernus, arm aan bloed,

verg. lipaemia.

Lipiniciim acidum, het lipinezuur,

een ontledingsprodukt van vette
zuren, tot de barnsteengroep be-
hoorcnde, Sehlossberger, in plaat-
jes kristalliseerende, reeds in koud
water oplosbaar, bij verhitting
sublimeerend.

Lipocele, eene vetbreuk, uitzakking
van het vet of ophoping van vet
in den balzak: adj. lipocelieus.

Lipodermus, zonder voorhuid, be-
sneden; subst. lipodermia.

Lipoma,, een vetgezwcl; adj. lipo-

matosus, het lipoma betreffende.
Lipomena,het outbroken van enkele

of mecr lichaamsdeelen, b. v. van
eenen vinger. arm, enz.

Lipomphalus, een vetgezwel aan den
uavel, eene navelvetbre.uk.

Lipomyces, de vetzwam. Etitgen.

Lipopsychia, de onmacht; lipopsy-
chos, de schijndoode;lipopsycho-
des, met onmacht of schyndood
overeenkomstig.

Lipopyria, lipyria, eene boosaar-
dige koorts, uitwendig met kou-
de en inwendig met" hitte ge-
paard.

Liposdrrhus, liparoscirrhus = li-

poma.
JJpotis, adiposis, de vetzucht.
Liposphyiria, het nitblijven van den

pols.

Lipospongus=\ivomyQ,(i$
; lipospon-

gosis, de vorming' van vetzwam.
Lipothjmia, het verdwijnen van hot

bewustzijn, de onmacht: adj. li-

pothymicus.
Lippa = leme.

Lippiiudo oeulorum, de drnipoogig-
heid; verb, lippio, ire.

Lipsis, het verlaten, uitlaten: het j

wegblijven.

Lipsothric/ria, de kaalhoofdigheid;

lipsothrix, iemand die haren ver-
loren heeft, een kaalkop.

Liquamen, eene vloeistof, inzonder-
heid eene uit vaste stoffen, door
smelten ontstane; := liquor, b. v.

liquor of liquamen myvrhae: li-

quatio,het vloeibaar maken, smel-
ten^ adj. liquabilis, gemakkelijk
vloeibaar tc maken of te smelten,
dun vloeibaar; verb, liquo. are,

vloeibaar maken, smelten.

Liquefadio, het vloeibaar maken,
net smelten : verb, liquefacio, ere.

Liquescentia, het vloeibaar worden,
versmelten; verb, liquesco, ere,

vloeibaar worden, smelten.
Liquor, de vloeistof, eene oplossing
m water van minerale stoffen,

b. v. liquor argenti nitriei, enz.;
liquor amnii. het vrucht- oflams-
voeht; adj. liquidus, dunvloei-
baar.

Litem, littera, de letter; litterae,

de brief, de wctenschappen; adj.

literarius, wetenschappelijk, de
wetenschappen betreffende.

Lithaqdga remedia, steen afdrijvende
middelen ; lithagogum, de steen-
tang, steenlepel, tot het uithalen
van den steen na de steensnede.

fjithagogectasia, de uitzetting van
de kunstmatige opening voor de
verwijdering van een blaassteen.

Lit/ianthrax,heb steenkool, het glans-
kool : de onderste steenkoollagen,

in welko het koolstofgehalte dik-

wgls tot 92% is opgehoopt, dra-
gen deh naam van anthraciet,

en vertoonen geen spoor meer
van organisehe struktuuv.

Litliwi-gijrimn, lithargyrus, zilverglit,

goudglit, loodoxyde.
IJxhe.dasia, de operatie om een

blaassteen door langzame vcr-
wijding der boutonniere te ver-

_ wijderen.

Litkenicum acidum, het lithen- of
])iszuur, Benseh. ^Het is nevens
eene alkaloi'dachtige stof, de jiis-

stof, het karakteristieke bestand-
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dcel der urine van onderschei-
dene dierklassen, en komt zelfs

bij zeer lage diersoorten voor,
niisschien in zoo verre als er
nieren aanwezig zijn. Belialve in
de urine heeffc men het ook in
Let bloed, Strahl en Lieberkukn.
Garrod, in het vleesch Tan den
alligator, in de milt, Soberer, en
in de arthritische afzettingen in
de gewrichten gevonden.

Lithiasis, de steenziekte; adj. litlii-

astieus, bij somrnigen: de steen-
ziekte betreffende.

LitMcus, pisznur bevattend; acidura
lithieuni of urolithicum, het pis-
zunr.

Litkion, cen alkalo'idc, ontdekt in
een petaliet, in water rnoeielijk

oplosbaar, met zuren gernakkelijk
yloeibare verbindingen vorniende.

Lithobiotismus, de kryptobiotische
toestand dor mineralen, kristallen
en steeneu, G. v. Buquoy; adj.

Iithobioticus, op den lagen trap
der steeneu, kristallen en mine-
ralen staande.

LitJwcarpus = carpolithns, een fos-

siele vrucht.

Tjithocenosis, de ontlasting van een
steea; volgens Heurteloup de
kunstmatige ontlasting van alle

steenbrokken, welke na het vol-

brengen der steenverbrjjzeling in

de^ pisblaas aehtergebleven zijn;

adj. lithocenoticus, de ontlasting
van steeuen betreffende, bewer-
kende, enz.

Lilhodectasia, de verwijding van den
weg ter ontlasting voor blaas-
steenen, verg. litheetasia.

Lit/wdes, lithoides, steenachtig, met
steenen overeenkomstig ; os li-

thodes, het rotsachtig gedeelte
van het slaapbeen.

Lu/i.odialia. vol gens Dudon : de door
hem uitgevondene methode om
pissteenea in de blaas op te
lossen.

Ldhodialysis, de oplossing vanstee-
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nen, inzonderheid van blaasstee-
nen; adj. litkodialyticus, steen
oplossend,

Litkodomus, weekdieren die, gelijk

de boorwonnen, gaten in steenen

boren.

Lithodyspnoea, rnoeielijkheid in de

ademhaling ten gevolge van de
vonning van steenaehtige con-
crementen in de luchtwegen.

Litkofellinicurn acidum, het lithofel-

lihzuur, een kristalliseerbaar zuur,
onoplosbaar in water, zeer wei-
nig oplosbaar in aether, gemak-
kelijk oplosbaar in alkalicn, komt
voor in vele bezoarsteenen, welke
klaarbhjkelijk galsteenen zijn.

Lithogenesis, de steenvormi ng, in-
zonderheid de vorming van steen-
aehtige concrenienten in het
lichaam.

j
Litholabon, een stcenlepel, steen-

tang, tot het uithalen der stee-

nen na de volbrachte steensnede.
Lithologia, de leer betreffende de

steenen ; het verzamelen van stee-
nen, zoowel ten clienste der we-
tensekap als om er mede te bou-
wen; adj. lithologicus.

LiLhomarg, een fijn leem.
Lilhometra, eene verbeening of ver-

steening van de baarmoeder.
Lithonephritis, nephritis calculosa,

eene door niersteenen veroor-
zaakte_ ontsteking van de nie-
ren; bij somrnigen: = nephroli-
thiasis.

Lithontriptica, lithotriptica, lithon-
thryptica, lithothryptica reme-
dia, steen oplossende, steen ver-
brijzelende middelen.

Lithopaedion, een steenen kind, eene
yerstecnde of verbeende vrucht. .

Lithophagidae, schelpdieren die ga-
ten in steenen boren.

Lithophthisis, de tubereuleuse long-
ontsteking met vormiug van
steenaehtige concrementen; adj.

lithophthisicus.
Lit/iophyta, steenplanten, polypen
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die een steenaehtige zuil hebben.
zooals de koralen.

Lithoprion, eene steenzaag; litho-

prione, een werktuig ter ver-
brijzeling van steenen, Leroy.

Lithornis, een fossiele vogel uit het
londenleem van Sheppey.

Litlwrrhamphae. aves, de dunsnave-
lige vogels; bij Dume'ril: rham-
pholitac.

Lithoscopium, de steenzoeker, steen-
vpoler; volgens Broeke: eene in-
riehting om het eene einde van
een katheter te verbinden met
een stukje hout, ten einde het
stooten van den benedenrand des
katheters op steenaehtige con-
crementen duidelijker te hooren.

Lithotherelhrcm, de steen fijnwrijver
of verbrijzelaar, G. Kuhn.

Litkotomia, de steensnede; lithoto-
mus, de operateur die de steen-
snede verricht; het mes dat bij
deze kunstbeworking wordt ge-
brnikt.

LithotrUia. heb fijn wrijven van den
steen, Civiale."

Lithotritor, lithotrypeta, lithotry-
pterion, de steenverbrijzelaar;
lithotrypterium, lithrypterium,
een steenboor, dergelijk klein
werktuig.

Litlwtrypsis, lithothrypsis, lithotre-
sis, de steenverbrijzeling of :fijn-

wiijving, het doorborcn'van stee-
nen.

Lilhoxylon, fossiel versteend hout.
Lithozoon, een stcendier, koraalclier.

Oavus.

Litlmresis, lithuria, het steenwate-
ren, namelrjk de ontlasting van
steengvuis met de urine.

Litura, entomol. eene onduidelijke.
aan de randen uitgewisehte tee-
koning.

Litus, de oever: adj. litoralis: het
penseelsap; litus ophthalmicus,
een oogwater dat met cen pen-
seel wordt opgestreken; verb. lino,
ere, bestrijken, bepeuseelen.

Livor, het blauwachtige of liever
grauw blauwachtige, loodkleurige
voorkomen; adj. lividus. wankleu-
rig, loodkleurig; entomol. bleek-
geel; verb, liveo, ere, een wan-
kleung voorkomen hebben; li-
vesco, ere, wankleurig of lood-
kleurig worden.

Lixivium, de loog: adj. lixiviosus,
looghoudend, loogachtig, b. v.
sapor, een loogachtige smaak.

Lobelinum, een plantenbasis in de Lo-
belia infiato, of indiaansche tabak,
duideln'k alkalisch reageerende,
in zuiveren toestand eene olie-

achtige vloeistof, welker verbin-
ding met zoutzuur in vierzgdige
prismata kristaliiseert; acidum
lobelinicum. het lobelinezuur, in
de zelfde plant aanwezig.

Lobopneumonia, de ontsteking van
eene kwab der long.

Lobus, de kwab, b. v. van de lon-
gen, van de lever; dimin. lobu-
lus, het lobje, kwabje, b. v. de
kleinere longkwabjes; entomol.
lobus maxillaris, de kwab der
kaak, het vierde stuk van de
onderkaak; adj. lobaris, lobatas,
lobularis, de kwabben betreffende^
gelobt, lobbig^ pneumonia loba-
ris, de ontsteking in een of meer
groote longkwabben : pneumonia
lobularis, ontsteking in de klei-
nere longkwabjes; bot. lobatus,
gelobt.^ b. v. folium, zoo ook fo-

lium bi-trilobatum, enz., incisura
lobularis, de lappensnede bij de
amputatie.

Locakmtio, het plaatselijk zijn of
worden, b. v. localisatio morbi.
wanneer eene volgens haar pro-
ces zich verder uitstrekkende
zielcte zich hoofdzakelijk op een
orgaan of plaats concentrcert,

LocalisHius, topicisnius =r localisa-
tio; het plaatselijk zijn.

Lochia, plur. de kraamzuivering
: als

singui. eene kraainvrouw ; adj! lo-
chialis, b. v. rluxus 1, = lochia.
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Lochiocolka, de kraamkoliek, ont-

staande ten gevolge van onre-

gelinatigheid der lochia.

Loc/mn, lochium, het kraainbed.
puerperhnn.

Loclriopym, kraamvrouwenkoorts.
Loc/dorrhagia, de in bloedstorting

ontaardende lochia; adj. lockior-

rhagicus.

LocMorrhoea = lochiorrhagia ; met
slijru vermengdo lochia; adj. lo-

chiorrhoicus.

Lochioschesis, hetuitblijyen der lo-

chia; adj. lochioseheticus.

LochoiMcocolpia, colpocace puerpe-

raruin, een zwaniaehtig sehede-

gezwel bij kraamvrouwen.
Lochocoelitis, de ontsteking van den

buik bij kraamvrouwen; dekraam-
vrouwenkoorts, S. Cnsack.

Lochodochium = lechodochium.
LocJwmeleagra, de ledenpijn der

zwangere vrouwen.
Lochometritis, de baarmoederontste-

king by kraamvrouwen.
Lochometrophlebitis, de aderontste-

king der baarmoeder bij kraam-
vrouwen; somtijds = metritis

septica puerperarum.
Lochoophoritis, de ontsteking der

eierstokken bij kraamvrouwen.
Lochoperitoneitis, —nitis, de buik-

vliesontsteking dev kraamvrou-

wen; sointijds = febris puerpe-

ralis.

Lochopyra, de kraamvrouwenkoorts,
Eisehmann.

Lochos, eene kraamvrouw.
LodioiypJais, de besmettelijkekraam-
vrouwenkoorts, Eisenmann.

Locomotio, locomotivitas, de plaats-

verandering ; het vermogen om
van plaats te veranderen.

Locus, de plaats: loea. plaatsen aan
eenig lichaam; loci, plaatsenin
boeken; adj. loculus, plaatselijk,

l>. v. morbus; dimin. loculus, lo-

cnlameutum, een kleine bak, vak

;

loculi, botan, de cellen der helm-
knoppen; adj. ] ocularis, bot. cel-

len bevattend, eelachtig, b. v.

antherae loculares, uniloculares,

biloculares, triloculares, multilo-

culares ; loculosus, botan. vakken

bezittend, b. v. radix, caulis.

Lodix, een beddedeken.
Loed-orospasmus, eene soort van

kramp welke bij vrouwen gedu-

rende epileptische of bystcriscke

toevallen somtijds zoude voorko-

men, Wagner.
Loemicon == loeniologium.

Loemocholosis, de galpest, epidemi-

sche galkoorts.
Loemographia, de beschrijving van

eene pest, van een of nicer aan-

stekelijke ziekten in het alge-

meen.
Loemologia, de leer der aansteke-

lijke ziekten; adj. loemologicus.

Loemologion, —gium, een boek, eene

verhandeling of tijdsehrift over

aanstekeljjke ziekten; loemolo-

gus, een onderzoeker der pest.

Loemophthalmia, eene besmettelijke

of door aansteking ontstane oog-

ontsteking.

Loemopyra, de pestkoorts.

Loemotomia, de pestsnede, het door

Thomson voorgeslagene uitsnij-

den van de pestbuilen.

Loemus, loemia, de pest; adj. loe-

micus, de pest of eene aansteke-

lijke ziekte in het algemeen be-

treffende, daarvan afkomstig of

er mede behebt; loemodes. pest-

achtig, aan de pest gelijk, in-

zonderheid in betrekking tot de
contagiositeit.

Logadectome, de volgens Griffith

inPerzie gebruikelijke uitsnijding

van een Kring uit het bindvlies

van het oog rondom de cornea,

tegen verduisteringen van de

laatste.

Loi/adoUennorrhoea, volgens G. v.

Graefe een slijmvloed van het

oogbindvlies.
Lor/arithmus. verhoudings- of be-

trekkingsgetallen ; kunstgetallen,

LOGIATItUS —

door welke de vermenigvnldiging,

deeling. machtsverhemng en wor-

teltrekking zeer eenvoudig enver-

kort kunnen worden uitgevoerd.

Lor/iatru.% een genecsheer zonder
ondervinding, een eenzijdig the-

oreticus.

JLogiom, logisch, met het verstand
overeenkomstig ; medicus logieus.

een denkende ofphilosophische ge-

neesheer ; logica, doctrina, logiee,

de verstandsleer, de leer om het

denken naar bepaalde regels of

wetten te ordenen.
Logisnms, eene sluitrede des oor-

cleels.

Logodiarrhoea, de overvloed van
woorden; waterigheid der rede;
wijdloopigheid bi) wetenschappe-
lijke verklaringen ; tcgenstelling:

braehylogia. kortkeia in voor-
stellirig.

Logos, de rede, het spreken, het
verstand, het oordcel.

Lolium, de dolik, raygras, eene plant
uit de familie der gramineae;
Lolium temulentum, bedwelmend
raygras ; Lolium perenne, gewoon
engelsch raygras.

Lomentum, bot. de hulsvrucht welke
zich overdwars in onderscheidene
leden verdeelt; boonenmeel.

.'Lonchades, lochades, plur., het wit
in het oog, album Oculi ; loneha-
ditis = seleritis, de ontsteking
van het witte oogvlies.

Lonchopteris, een fossiele varen.
Longaayus, hoog bejaard : subst. lon-

gaevitas.

Longinquus, op verren afstandzijnde;
subst. longinquitas.

Longitudo, de lengte; adj. longus.
fjjocha, plur. leksap; sing, looeh,

een zoet slijmig leksap tegen
borstkwalen in gebruik.

Lophia, het bovenste gedeelte van
het" midden van den rug; de
eerste rugwervel; de kam, pluim.

Lophinum, het lophine, eene ter-

naire nitro-basis, verkregen door
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distillatie van hydrobenzamid:het
kristallisecrt in kleurlooze, zijde-

achtig glinsterende naalden, die

reuk noch smaak bezitten; de
zouten onderscheiden zich door
onoplosbaarheid in water en door
moeielijke oplosbaarheid in kou-
den alkohol.

Lophiodon, een fossiele tapir uit de

tertiaire lagen.

Loquacitas, de snapachtigheid ; adj.

loquax.

Loquela, de rede, spr'aak: loquela

blaesa, het stotteren ; _
loquela

abolita, de sprakeloosbeid; verb.

loquor, qui, sp)'eken.

Lordos, voorover gebogen, naar vo-

ren overhangerid, ceimuus ; subst.

lordoma, eene bult op de borst

of het gcbult zijn van voren; lor-

dosis = lordoma, eigenlijk de

vorming van bet laatste; adj. lo-

dorticus, de lordosis betrcitend,

daaraan lijdend.

Lorica, het pantser; bot. --- testa,

hot uitwendig omhulsel van het
ovulnm of hot sarcodermium

;

adj. loricatus, gepantserd; riem-

Loripes, adj. en subst. kromvoetig,

volgens sommigen : omdat de ver-

kromde voet met een riem be-

vestigd werd, Kraus; de seheef-

been, kromvoet.
Lorurn, de riem, de toom ; lora, de

teugel; entom. de voorste plaats

der wangen, genae, die tot aan

het gewiicht der kaak of tot aan

het begin van den mond reikt.

Lotio, het wasschen, eene wassching.

Lotium, de pis.

Lotura — lotio, het uitwaschwater

;

lotura carnis, het vleeschwater,

waarin vleesch is afgewasschen.

Loxarthron, —tArus, bet scbeef zgn
van een of meer ledematen.

Lo.ricMs.loxoticus, de sehuineligging
betreifend, daarvan afkomstig.

Loxocy'Ksis, de schuine stand, van de
zwangere baarmoeder.
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Loxophthalmus, scheelziend, scheel-

oogig.

Logos, scheef. schuin, obliquus.
Lo.xotes, de sehuine of dwarse rich-

ting, de dwarsligging.
Loxolbme, loxotmesis, eene sehuine

snede, eene door Blasius voorge-
slagene nieuwe amputaticme-
tliode.

Lozanga, lozangia, de rhombus of
ruit; een koekje.

Lubriams, glibberig roakend; verb,

lubrico, are; lubricantia rcmcdia,
glibberig makende middelen.

Lmneus, glibberig, glad; subst. lu-

brieitas; articuloruin lubricitas,

wanneer de gewriekten gemak-
kelrjk uit hunne ligging wijken.

Lucidus, helder verlicnt; cntomol.
spiegelglad ; lucida intervalla, zie:

intervallum.

Lucifrofftis, lichtbrekend.
Lucijugas, liehtschuwend, photo-
phobus.

Lucina, de beschermgodin der zwan-
gere vrouwen. bijnaam van Juno.

Lucius, de treurigheid, hettreuren;
adj. luctuosus.

Lucubratio, ket werken bij nacht:
verb, lueubro, are.

LucuUite, een verscheidenlieid van
zwart manner, door Lucullus ket
eerst naar Rome gebracht, hot
luculliet.

Lucumorianus, wat dag en naekt
of nog langer dunrt; dormitio
lueuraoriana, een lang aanhou-
dende slaap.

Ludlbrvum, de spottemrj, besehim-
ping.

Ludus, lusus, het spel; lusus na-
turae, eene speling der natunr;
adj. lusorius; dysphagia lusoria,
volgens Autenrieth, wanneer de
reenter sleutelbeenslagader tus-
sehen de wervelkolom en den
slokdarm doorgaat en dien ten
gevolge bet slikken moeielgk
wordt; verb, ludo, ere.

Lues, eene besmettelijkc ziekte ; lues

venerea of syphilitica, de syphilis,

fransche ziekte. spaansehe pok-
ken; lues divina, de vallende
ziekte; lues dysenterica, de
loop.

Luguber, lugubris, trenrig, droevig;

praedictio lugubris, eene hoogst
ongunstige prognosis.

Lumachello, een sbort van mariner
vol van fossiele schelpon.

Lumbago, de lendenpijn, eene rheu-
matische aandoening dor lenden-
spieren, het heupwee.

Lumbi, de lendenen, de vleezigc
deelen tnsschen de heupbeenderen
en de onderste ribben, naar ach-
teren begrensd door do wervel-
kolom; adj. lumbalis of lumba-
ris ; regiones lumbares, de lenden-
streken.

Lumbifragium, de lendenbrcuk.
Lumbricus, de ronde witte worm,
een regenworm, Lumbricus Lerres-

tris, eene spoelworm, Ascaris
lumbrieoidetf. adj. lumbricalis, re-
genwormachtig, met eene spoel-
worm overeenkomende, b. v. mus-
culi lumbricales, de spoelvormige
spieren,. 4 aan elke handvlakte
en even zoo veel aan. iedere on-
dervlakte der voeten; lumbrieo-
des, —coides, — lumbricalis.

Lumen, ket licht; het kaliber van
eene buis, van een kanaal, b. v.

lumen vasorum.
Luna, de maan, cenig maauvormig
lichaam; = argentum, daar men
het goud yroeger sol noemde;
luna potabilis — argentum ni-
trieum, dilutissimum ; adj. luna-
ris, luuarius, de maan betreffende,
b. v. mensis lunaris, eene maan-
maand, juist 4 weken: lunatus,
halvcmaanvormig, b. v. os luna-
tum, het maansgewijze beentje,

tot den handwortel behoorende;
dimin. lunula, eene kleine maan;
lunula unguium, de witte of wit-

achtige halvemaansgewyze vlek
aan den nagelwortel; entomol.
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lunula, eene halveniaansgewijze
vlek van versehillende kleur.

Lunalismus, de maanziekte, het som-
nanibniismus ; lunations, maan-
ziek, nachtwandelend, waanzin-
nig.

Lv.nella
u eene kleine maan; hoofd-

zakelijk gcbruikt in de beteekenis
van eene ophooping van etter in
de voorste oogkamer bij hypo-
pyum.

Lupanar, een hoerhuis, een buis
waarin publieke vrouwen worden
gehouden, een bordeel.

Lupia, een zakgezwel; lupia june-
turae, de zoogenoemde leden-
zwam, het witte gewrichtsgezwel,
tumor albus, fungus articuli.

Lupioloyia, de leer betreffende de
zakgezwellen.

Lupo77iania= lyssa;— lyeanthropia.
LupuLinum, volgens soinmigen: lu-

pulitum, Phoebus, hct lupuline of
lopulite,. de bittcre stof der hop.
Hamulus lupulus: het bestaat
uit gele kliertjes welke zick op
de hulsels der vrouwelijke hop-
bloemen bevinden. en de voor-
naamste bestanddeelen van de
hop, namelijk, behalve dc bit-
tere stof, nog aetherische olic en
looistof bevatten.

Lupus, de wolf; eene snel om zich
heen vretende zweer ; de verwoes-
tende vlecht, herpes exedens of
esthiomenus; adj.lupinus; fames
lupma = lycorexia,

Luridus, vaa), aardvaal, vuilgeel.
onaangenaam van voorkomen.

Lusatas, lusciositas, luscities =
strabismus fixus, afwijking van
de eene gczichtsas met onbe-
weeghjkheid aan de eene of an-
dere zijde; adj. luscus, lusciosus.

Lusis, het wassehen, baden, lotio.
Lustramentum., het bezichtigen, een

reinigingsmiddel
; verb, lustro.

are, verlichten, ook monsteren.
Lustrum ~ lustramentum: eene

tijdruinite van vijf jaren.

Lutatio, het besmeren of luteeren
van scheikundige toestellen, b. v.
retorten, distilleerketels ; hettoe-
lymen, verzegelen.

Luteolinum. eene gele kleurstof in
de gele wouw, Reseda luteola.

Luteohts, geelachtig; luteus, vuil
geel, leemklcurig.

Lutidinum, het lutidine, eene basis,
olieaebtig in de oleum pyro-ani-
male Dippeli, scbeidt zich bij

verwarming uit de oplossing in
water af, in den vorm cener
olielaag. die bij bekoeling weder
oplost, riekt eenigszins scherp,
smaakt aromatisch.

Luth'exanthema, gierstuitslag ten
gevolge van het gebruik van ba-
den, miliaria balnearis.

Lutrum, het bad, een badwater.
Latum, weeke aarde, leem, slijk.

verbindingsmiddel tot het be-
smeren van scheikundig gereed-
schap;_ adj. lutosus, smerig, vuil,
slijkerig.

Lux, het licht; aclj. lucidus; verb.
luceo, ere, licjifen, licht geven.

Luxatio, de ontwrichting : luxatus,
luxus, ontwricht;yerb. luxo, are.

Luxurians, weelderig, woekerend,
zweigend; caro luxurians, wild
vleesch ; verb, luxurior, ari ; zwel-
gen, woekeren.

Luxuries,
_
weelderigheid, zwclgerij,

weelderige groei van plantenrdie-
ren, of weefsels van het dierlijke
lichaam.

Luxus, eene weelderige, verkwis-
tende levenswiize ; adj. luxuriosus.

Lycanche, lycanehis — cynanche.
Lyeanthropia, een^ melancholische

toestand, waarbij de zieken zicli

verbeelden dat zij in wolven. enz.
zijn veranderd; lycanthrophus,
een met lyeanthropice behebt
rnenscb, een zoogenoemde weer-
wolf; adj. lycanthropiens.

Lyceum, eene hooge school, inrich-
ting yoor hooger onderwijs, vrij

identisch met gymnasium.
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Lychnon, een klein licht, een kleine
fakkel ; biolyclinioii, het levens-
licht, de levensvlam.

Lycodes, angina, ecne chronische
ontsteking volgens Galenus, door
hem ook lupus en strangulator
genoemd, welke van eene'terug-
liouding' van het zaad zoude af-

komstig zijn.

Lycodontes, de wolfstanden ; ook —
denies eanini.

Lycomania = lycantkropia ; adj.

lyconianiacus.
hycopodiaceo.e, een orde van kryp-
togame planten, waartoe de wolfs-
klauw behoort.

Lycopodites, fossiele planten, ver-
want aan de hedendaagsche Ly-
copodiaceae.

Lycoreida, de wolfshonger, waarbii
het met groote begeerte ver-

slondene voedsel weldra we-
der door braking verwijderd
wordt.

Isggisma, lygisnms, het gebogen zijn,

de krommiug, de ontwriekting

;

eene weeke, buigzame stem.
Lygmus, bet slikken, krarapacbtig

slikken; adj. lygmodes, lyehodes,
lyngodes, lyngyodes, hikkenc'l, den
hik hebbend; febris lygmodes of
lyngodes, singultuosa, de hik-
koorts, met aanhoudend hikken
gedurende den aanval, word vroe-
ger door velen onder de rubriek
der kwaadaardige tusschenpoo-
zende koortsen gebraeht.

Lympha, in grondbeteekenis : eene
heldere, klare vloeistof; bij ge-
neesheeren en physiologen: die
kleurlooze vloeistof welke door de
lymphavaten, vasa iymphatica, in
bet bloed wordt gebraeht; adj.

lymphaticus, de lympha of de
lymphavaten betreffende ; febris
Iymphatica, deels = katarrhale
koqrts, deels lymphavaatkoorts.
d. 1. met duidel'ijk aangetast zijn
van het lynipba'vaatstelsel.

Lymphaden, eene lymphaklier.

Lymphadenitis, de ontsteking van
de lymphaklieren.

Lym-phadenypertrop/da, de bovenma-
tige vergrooting, hypertrophie

van de lymphaklieren.
Lymphangeitis, —giitis, — qitis, de

ontsteking van de h7mphavateu.
Lymphangeon, lymphangion, een
lymphavat.

Lymphangiectasis, de ziekelijke uit-

zetting van de lymphavaten.
Lympliangiographia, de besekrijving
en afbeelding van het lympha-
vaatstelsel.

Lymphangiologia, de leer aangaande
de lymphavaten.

Lymphangiopyra, —giopyretos. eene
lymphavaatkoorts, febris Iym-
phatica.

Lymphangioscopia, het onderzoek
der l\'mphavaten.

L/ymphangiotomia, het anatoniisch
onderzoek van het lymphatische
vaatstelsel.

Lympkangoncus, een hard gezwel der
lymphavaten of lymphaklieren.

Lympkapostema, een lympha-absces,
dat of werkelijke lympha, iets dat
door velen wordt in twijfel ge-
trokken, of

_
wel eene lympha-

achtige vloeistof bevat; het be-
hoort tot de zoogenoemde koudc
abseessen.

Lymphenteritis, enteritis serosa, de
lymphatische darmontsteking.

Lymphepatitis, hepatitis serosa, de
lymphatische leverontsteking.

Jjympheurysma, lymphangieurysma,
de ziekelijke verwijding der lym-
phavaten ; adj. lympheurysma-
ticus.

Lymphochezia, eene lyinpha-achtige
diarrhee.

Lympkoedema, het lymphatische
oedema.

Ijymphogaslvilis, gastritis serosa, de
lymphatische maagontsteking.

Lymphoncus, de zweiling van een
lymphavat met verharding der
daarin voorbandene lynrpha.
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Lymphonephr'dis, nephritis
_
serosa,

' lymphatische nierontsteking.

Lymphopyra = lymphangiopyra.
Lymphorrhoea, eene uitstorting van
'lympha.

Lymphotorrhoea, het lymphatisch of
sereuse loopen van de ooren. ;

Lyratus, lyrodes, liervormig; bot.

folium iyratum, een liervormig
blad; subst. lyra.

Lysiplasta, nosemata, de lysiplasten

bij 0. H. Schultz: de ziekelijke

oplossingen, als blennorrhoea,
katarrhus, ettering, waterzucht,
galvloed, zweet, zogvloed, pollu-
tiones, speekselvloed.

L/ysis, de oplossing, het allengskens
ophouden van eene ziekte zonder
merkbare kritische uitscheidin-

gen, tegenstelling: crisis.

Lyssu, de hondsdolheid; de ver-

meende dolworm onder de tong
van de honden; lyssae, de door
sommigenaangenomene dolheids-

blaasjes onder de tong der door

Mdcer, mager, dun: verb, macesco.
ere, vermageren.

Maceratio, het weeken, het uittrek-

ken, inzonderheid van genees-
krachtige stoffen, door overgietcn
met koud water en laten'staan
op eene koele plaats; verb, ma-
cero, are, weeken met koud water.

Machairodus, een geslacht van roof-
dieren in de tertiaire lagen en
beenderenholen van Europa ge-
vonden.

Machina, een samengesteld werk-
tuig.

Maclanaiio, delistige aan slag, kui-
perij, arglistigheid, de pogingom
lemand nacleel toe te brengen of
zich zelven te yerheffen op eene
niet eervolle wn'ze; verb, machi-
nor, ari, smeden, veroorzaken.

do watervrees aangetaste men-
schen en dieren; adj. lyssicus.

Lyssodectos, een door een dollen
bond of ander dol dier gebetene.

Lyssodegma, —degmus, de beet van
een dollen bond.

Lyssod.es, lyssoides, met dolheid
overeenkomstig, dol.

Lyssodexis, het bijten van een dol-
len hond of dier.

Lyteria, signa ofphaenomena, voor-
teekens van eene gewenschte kri-

sis bij eene gevaarlijke ziekte.

Lythron, lythros, het met stof ver-

mengde bloed; bij Hippokrates:
alle onrein bloed, elke met bloed
overeenkomstige maar niet wer-
kelijk bloederige massa, b. v.

het door de maandstonden ont-
laste.

Lytta := lyssa; bij nieuwere phy-
siographen ook bet tegen honds-
dolheid aanbevolene insekt, na-
melijk de spaansehe vlicg, Lytta
vesicatoria.

Macies. de magerheid ; adj. macidus

;

verb, maceo, ere, mager zn'n; ma-
cesco, ere, mager worden.

Macilenta, eene hooge
_

graad van
vermagering; adj. macilentus, zeer

mager, uitgeteerd.

Macrauchenia, een fossiel tertiair

zoogdier uit Zuid-Amerika.

Macrobiosis, het lange leven; adj.

macrobius, lang levend.

Macrobiolica, — ce, de kunst om lang

te leven, oud te worden.
Macrocephcdus, een groothoofd, dik-

kop, eapito.

M'acrocolia, het voorzien zijn van
lange ledematen, vooral lange
beehen; adj. macrocolos.

Macrocosmologia, de leer der wereld
of macroeosinus ; de leer van de
dingen der buitenwereld. bij som-
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migen, Hoffmann = mineralogie.

Macrocosmus, de wereld in het alge-

meen, als tegenstelling van net
afzonderlijke of het individu; de
buitenwereld:adj.macrocosnricus,
denmaerocosmus betreffcnde ; ma-
croeosmica, dingen der buiten-
wereld.

Macrodactylus, met langc vingers of
teencn.

Macvogenius, —gcnys, met langen
baarcl of lange kin.

Macrogeros, een hoogen oudevdom
bereikt hebbende.

Maeroglossa, de groote tong: som-
tijds = paraglossa, het uitzak-
ken der tong.

Macronosia, een. ehronische of lang-
durige ziekte.

.\facrophallus, een te groot manne-
lijk lid; adj. macropballicus.

Macrophomis, eene luide, ver hoor-
bare stem bezittend.

Mmrophysocephalus, bij Ambroise
Pare: een hoofdluchtgezwel, op-
zetting der uitwendige deelen van
het hoof3 door lueht, derhalve
emphysema der hoofdbekleed-
selen.

Macropneuma, de lange en diepe
ademhalirig.

Maerop-noea, bet langzame en diepe
ademen, zoodat iedere ademtocht
lang wordt; adj. macropnoos. ma-
cropnus, langzaani en diep ade-
mend, zoo als slapenden, slaap-
zuchtigen, enz.

Macropodes, maeropus, langvoetig.
Maeropoma, een geslacht van sau-

I'oide visschen uit het krijt.

Maeropferus, met groote of lange
vleugels.

Macron-Ms, een langneus, een groote
neus, naso.

Macrorrkynclms, met grooten sna-
vel of grooten smvit.

Macrosceles, een lang been, lange
beenen hebbend.

Macrosia, macrosis. de verlenging,
versrootine.

Macroies, de bijzondere lengte; adj.

macrotieus, de bijzondere lengte
betreffende, daardoor ontstaan.

Macrotes, een mensch met groote
ooren.

Macrurus, lang gestaart.

Macula, de vlek; macula germina-
tiva, de kiemvlek; adj. maculatus.
gevlekt, b. v. folium: maeulosus,
vol vlekken; verb, maculo, are.

Madaroma, maclarosis, het uitvallen
der haren inzonderheid op het
hoofd, het ontstaan dien ten ge-
volge van eene giadde plaats;
thans gewoonlijk: hot uitvallen
der wenkbrauwen ; adj. madaro-
ticus, de madarosis of het mada-
roma betreffende.

31adarot.es, de kaalhoofdigheid, het
ontbreken der wenkbrauwen : ma-
darus, kaalhoofdig.

Madefactio, het bevochtigen, nat
maken; verb, madefaeio, ere.

Madidus, voehtig, nat: subst. ma-
dor, de vochtigheid, het droppe-
lende zweet; verb, madeo. ere,

voehtig, nat zijn; madcseo, ere,

nat worden.
Madislerium, de haartang, tot het
uittrekken van haren.

Maea, maeas, de vroedvrouw.
Maeeia, de vroedkunde.
Maeeuma, de plaats gehad hebbende
geboorte; het geboren kind, pro-
dukt der geboorte.

Maeeusiomania, de zucht om steeds,

dikwijls zelfs zonder noodzake-
lijkkeid, kunstmatige verlossin-
gen te doen.

Maeeusio-phobia, de vrees om eene
kunstmatige verlossing te doen.

Maeeusis, het plaats hebben van de
geboorte, partus liens.

Maeeuta, —ter, —tes, de verloskun-
dige.

Maeeuiicus, de verloskuude betref-
fende; maeeutica ars, de verlos-
kuude.

Maeeutria, de vroedvrouw, maea:
adj. maecutricus.
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Maenas, eene razende, woedende,
kran kzinnige.

Magdaleon, —lia, de broodkruim, de
daaruit gevormde pillen, boten,
boli, kogeltjes. trochisei; eenerol
pleister, cylindrus emplastraceus.

Mayia, de hoogere geheime weten-
schap, welke de priesters der
Egyptenaars en de magi der
Perzen voorgaven te bezitten, de
tooverij, tooverkunst; adj. magi-
cus, magiseh, tooverachtig.

Magirium, de keuken, ketel, pot.
Magiras, de kok.
Magister, de meester, leermeester;

adj. magistralis; formula magis-
trates, ecu recept, dat de ge-
neesheer uit willekeurige ingre-
dienten ex tempore samenstelt;
tegenstelling: formula officinalis.

Magisterium, het nieesterstuk, een
kunstiuatig bereid of als zoodanig
beschomvd middel, vandaar ma-
gisterium bismuthi= bismuthum
hydrico-nitricum ; magisterium
sulphuris = sulphur praeeipita-

tum.
Magma, het deeg, iedere s>

-eknede
massa, gekneed pleister; net dik
van iets; inagma sanguinis, het
bloedmagma,= eruor sanguinis,
uit haematine en globuline be-
staande.

Magnanimus,_ grootmoedig; subst.
magnanimitas ; aqua magnani-
mitatis, een geestrjjk-aromatisch
water, als opwekkend middel ge-
bruikt; spottenderwijze: debran-
dewijn.

Magnes, magnetes, de magneet,
magneetsteen , zeilsteen : adj

.

magnesius, magneticus, magne-
tisch.

Magnesia, het bitteraarde, talkaarde;
magnesium, magnium, het we-
zenlijke grondbestanddeel van
het talk: manganesium of man-
ganum, het bruinsteenmetaal.

Magnetimnus, de werking der mag-
xietische kracht of zoogenoemd^

magnetische stof; magnetismus
animalis = zoomagnetismus.

Magnetologia, de leer van de wor-
king van den magneet.

Magnetometrum, een toestel ter be-
paling van de kracht van een
magneet; de door Saassure aan-
gegeven toestel ter bepaling van
de kracht waarmede de zelfde
magneet op verscbillende plaat-
sen der aarde het yzer aantrek.t.

Magnus, groot; foramen magnum,
hefc groot achterhoofdsgat ; vena
magna cordis, de hartader, welke
het bloed uit de kransslagaderen
van het hart in de rechter kamer
terugbrengt; subst. magnitudo.

Magus, een_ magier, de persische
priester, die in het bezit eener hoo-
gere wetenschap meende te zijn;
een toovenaar, lieksenmeester.

Mala, de wang, inzonderheid het
bovengecleelte ; adj. malaris.

i M.atacia, eene ziekelrjke belustheid
op niet te verteren of althans
ongewone stoffen, inzonderheid
bij zwangeren: de verweeking.

Malachite, groen koolzuur koper,
een kopererts dat tot sieraden
wordt bewerkt, het malachiet.

Malacocataracta, de weeke grauwe
staar.

Matacoderma, animalia, de week-
dieren, moilusca; tegenstelling:
ostracoderma.

MalaccgoMer, gewoonlgk = gastro-
malacia.

Molacologia, de leer derweekdieren.
Malacoma. een ziekelijk ver-weekt

deel.

Malacophonus, eene weeke, aange-
name stem bezittend.

Malacopoeus, week niakend, ver-
weekend.

Malaco-pterygii, de weekvinnige vis-
schen.

Malacopterus, met weeke vleugels.
Malacosareos, een mensch met zeer

slap, zacht spiervleesch, ook slap
van vezel.
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Malacosis = inalaeia, de ziekelijke

verweeking van eenig orgaan of

weefeel.

Malacosteoti -— osteosarcoma.
Malacostraca, animalia, de week-

schalige dieren.

Malacozoologia, de leer der week-
dieren.

Malacozoologus, ietnand die zieh met
de studie der weekdieren bezig

houdt.
Malacosoon, een weekdier.

Malactim remedia, verweokende
middelen.

Molagma, liet verweekte. een brij-

omslag.

Malandria, de droes der paarden.

malleus ecraorum ?.

Malaria, de slechte, bedorvene lucht;

een miasma, inzondcrheid in moe-
rasaehtige streken, dat aldaar en-

demische koorts doet ontstaan;

adj. malariosus, de malaria be-

. treffende, b. v. morbus, eene ten

gevolge van malaria ontstane

ziekte.

Malaxatio, het kneden, b. v. van
eene pleistermassa ; verb, malaxo,
are.

Malaxis = malacosis.

Make, de verstijving door koude, het

bevroren zn'n. eene winterbuil.

Malejicium, de euveldaad, misdaad,

vergiftiging; de vermeende be-

toovering; maleficus, een boos-

doener; verb, malefacio, ere.

Maleinicum acidum, het maleine-

zuur, tweebasisek, te verkrijgen

door verhitting van appel- en

fumarzuur.
Malu/nus, boosaardig, b. v. morbus

;

subst. malignitas.
Molis. de droes der paarden; bnilen
van insektensteken aan den hals
der huisdieren ; adj. maliodes,
droesachtjg, b. v. contaginm ma-
liodes, de ""droessmetstof.

Malleolus, eeu klcine hamer, het
beentje aan het benedeneinde van
bet scheen- en kuitbeen.

MAMMOET.

Malleus, de bamer, de bamer in de

trommelholte van bet oor; mal-

leus humidns, de kwade droes

der paarden; malleus farcimino-

sns, de huidworm der paarden;

adj. malleolaris, hamervormig.
MalpigMacei pili, de Malpighiaan-

sche haartjes, bij de planten, wan-
neer twee uit een punt ontsprin-

gende stijve haren eene tegen-

stelde richting hebben en dicht

aanliggen.
Maltha, malthe, eene weeke verbin-

ding van pik en was tot tech-

nisch gebruik.

Mallhmx, het mout.
Malum, de appel; adj. malicus, ap-

pelzuurhouclencl; acidum maiieum,
het appelzuur.

Malum, het kwade, het slechte; adj.

malus.
Malvaceus, malva-achtig ; bot. co-

rolla nialvacea, wanneer 5 gelijke

blocmbladeren aan hunne basis

door middel van de in een zuiltje

vergroeide meeldraden samenhan-
gen, b. v. cle rondbladige malve,

Malva rotundifolia.

Mamilla, mammilla, de borsttepel;

adj. mamillaris, tepelvormig ; cor-

pora mamillaria of candicantia,

tepelvormige liehaampjes, de

mergheuveltjes, twee kleine ko-

gelvormige witte heuveltjes aan
de basis der hersenen tusseben

de beide been en der hersenen.

Mamma,, de borst der vrouw ; dimin.

mammula; adj. mammalis, de

borst der vrouw betreffende, van
eene dcrgelijke borst voorzien;

mammalia animalia, de zoog-

dieren ; mammarins, tot de borst

der vrouw behoorende, b. v. ar-

teria mammaria, de borstslag-

ader; mammatus, van borsten

voorzien ; mammiformis, borst-

vormig; mammosus, van groove

borsten voorzien.
Mammoet, Elephas prwnigenhis, een

fossiele rnigharip;e oliiant.
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Manatidae, een familie van planten-
etende waterzoogdieren.

Manciis, gebrekkig, onvolledig.

Mandilndu, de kinnebak, onderkaak;
entotaol. de bovenkaak; adj. man-
dibularis; museuli mandibulars
:= masseteres.

Mando, een vlijt.ige kauwer; een
sterke eter.

Manducatio, het kauwen; manduco,
mandueus, een vreter; adj. raan-
dueatorius, tot het kauwen be-
hoorende; museuli manducatorii,
de kauwspieren; verb, manduco,
are.

Manganeutes, een goochelaar, too-
venaar, kwakzalver; adj. manga-
neuticus.

Mangania, de tooverij.gooehelkunst,
bedriegerij

.

Manganisatio, het vervalschen van
geneesmiddelen.

Manganon, een toovermiddel, too-
verdrank,liefdedrank. een sehelm-
stuk.

Mania, de razernij, woecle; bij de
paarden: de razende kolder; adj.

mar.iiacus,maniodes,razend,twist-
ziek.

Maniacocomium, maniacomium, raa-
nicocomium, een krankzinnigen-
gesticht, gekkenhuis.

Manwa, de_ handschoen; manica
Plippoeratis, de nltreerzak.

Manifestatio, de openbaarmaking,
uiting, b. v. dolorum inanifestatio,
de uiting van smart: adj. mani-
festos, duidelijk, openbaar; verb,
manifesto, are, openbaar maken.
uiten,_doen kennen.

Maniluvium, een kandbad.
Manipidatio, het hanteeren met de
hand of met de handen, b. v.

het betasten, drukken. enz.: de
handgreep, de handlichtingeii bij

operation.

Manipulus, maniplus, eene handvol.
b. v. kruiden.

Alanitruncus, entomol. het voorste
gedeelte van het midden des

lichaams, dat de voorste bcenen
draagt.

Mannitum, het mannite, de mau-
nasuiker, in het sap van zekere
Fraxinus en Ornussoorten, kris-
talliseert in kleurlooze naalden,
gemakkelijk oplosbaar in water
en heeten alkohol.

Manome'rurn, een werktuig ter be-
paling van de dichtheid of dunheid
der lucht; een handmeter, een
werktuig om den omtrek van de
hand van den verloskundige of

de vroedvrouw te bepalen.

Manotes, de dunheid, slapheid ; adj.

manoticus.
Mansio, het kauwen; adj. manso-

rius, tot kauwen bestemd, kau-
wend; verb, mando, ere.

Mansio, het blyven, wachten, ver-
toeven; verb, maneo, ere.

Mantia, mantica, —ce> de waarzeg-
kunst, waarzeggerij ; mantion, het
waarzeggen, profeteeren; mantis,
de waarzegger, waarzegstcr.

Manubrium, de handgreep, hetband-
vat, het heft van een mes; ma-
nubrium sterni, het bovenste ge-
deelte van het borstbeen.

Manus, do hand, eene schaar; adj.

manualis, hoofdzakelijk in de opc-
ratieve chirurgie in gebruik, b. v.

trepanum manuale, de handtre-
paan, trephine, ter onderscheiding
van den boogtrcpaan.

Manustupraiio, manstrnpatio, mas-
tupratio, de zelfbevlekking; ma-
nustuprator, een zelfbevlekker,

onanist.
Marangia. het fonkelen of flikkereu

voor de oogen.
Maransia, het doen verwelken, ver-
zwakken: het verwelken of zwak
worden; adj. marantiens, week
makend, verzwakkend.

Marasm-opyra, eene de zwakheid des
ouderdoms vergezellende uitte-
rende koorts.

Marasmus,hei v/egkwijnenvan oude
of vroeg krachtelooze personen;
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marasmus senilis, de zwakheid
des ouderdoms; adj. marasmodes,
met marasmus overeenkomstig.

Marcasita — bismutkum.
Marcor, de weekheid, slapkeid; adj.

mareidus. verwelkt; verb, mar-
cesco, 6re. verwelken ; bot. perian-
thium marcescens, een verwel-

kend bloembekleedsel, wanneer
het eenigen tijd verdroogd blijft

staan.

Mare, de zee; adj. marinns, tot de

zee behoorend, b. v. aqua marina,

het zeewater ; maritimus, aan zee

gelegen

.

Murgarinum, het margarine, vomit
het Taste plantenvet en een.ge-

deelte van die dierlijke vetmeng-
sels, welke bij den mensck en
de dieren die bard vet bezitten

voorkomen; Heintz koudt het
voor een mengsel van stearine

en palmitine; acidum margari-
nicum, het margarinezuur, paarl-

wit, komt veel voor in plantaar-

dige en dierlijke vettcn: Heintz
heeft het bestaan claarvan als

zuur in twijfel getrokken en het

vcrklaard voor een mengsel van
stearine- en palmitinezuur.

Margarita, margarum, margclis,

margellium, de parel, een paarle-

moeracbtige hoornvliesvlek; adj.

margaritaceus, paarlemoeraehtig,
paarlemoerkleurig; loucoma niar-

garitaceum, de paarlemoerachtige

hoornvliesvlek.

Margaronum, het margaron. het

aceton van rnargarinezuur.

Margarylicum acidum, het niarga-

ryligzuur,= acidum stearinicum.

Margo, de rand; adj. marginalis,

den rand betreffende; entomol.
costa marginalis, de randribbe:
marginatus, bot. gerand, entomol.
met eeue lijst.

MarioUiana macula, de vlek van
Mariotte of blinde vlek, de plaats
m het geziditsveld waar het ge-
zicntsvermogcn volkomen ont-

breekt; zij ligt 18—20 graden
buitenwaarts van het gefixeerde

punt, en komt in vorm en grootte

nauwkeurig overeen met de plaats

der intrede van de gezichtszenuw

;

dit is bewezen tcgenover het ge-

voelen van sommigen dat die vlek

met de plaats van intrede der vasa

centralia retinae zoude overeen-

komen.
Marisea, de vleesch- of vijgwrat;

mariscae, ook de haeniorrhoidaal-

knoop ; adj. mariseosus, met eene
vijgwrat overeenkomstig.

Maritus, de echtgenoot; marita, de
gade; adj. maritatns, gekuwd.

Marmarygae, het flikkeren voor het

oog, viekken voor de oogen; de
gewaarwording alsof er vliegen

of muggen, mouches volantes.

voor de bogen zweven; adj. mar-
marygodes, flikkerend, vibreerend.

trillend.

Marraor. het maimer; adj. marmo-
reeis, uit marmer bestaande, met
marmer overeenkomstig, b. v. fri-

gus marmoreum, eene koude als

die van marmer, van de huid op
het gevoel; marmoratus, op der-

gelrjke wijze als marmer gevlekt.

Mars, het ijzer; adj. martialis, mar-
tiatus. yzerhoudend, b. v. fontes

martiati, ijzer bevattende mine-
raalwateren; vinuni marfciatum,

ijzenvijn, staalwijn.

Marsupium, een buidel, een zak; niar-

supialia animalia, de familie der
buideldieren.

Mas, de man, het mannetje, als te-

genstelling van het wijfje; adj.

masculus, manneiijk; adverb,

mascule, mannelijk, dapper.

Maschaladenitits, de ontsteking van
de okselklieren.

Maschdle, —lis, de okselholte.

Maschalis'cr, de schoudergordeh bij

paarden; de tweede halswervel.

Masehaloncus, de okselbuil, de oksel-

klierbubo.
Maschalopanus — masehaloncus.
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Maseliah/peridrosis, het bovenmatig
afgescheiilen oksclzweet.

Massa, een deeg,eene samengeknede
massa uit mee), olie, enz.; ook
gewickt in het algemeen.

Masse-ma^ masema,_ bet gekauwde;
massSsis, mastesis, het kauwen.

Masseter, musculus, de kauwspier;
adj. massetericus.

MastoAen, de borstklier, glandula
mammaria.

Mastadenitis, de ontsteking van de
borstklier: adj. mastadeniticus.

Mastalgia, mastodalgia, de pijn in
de borsten; adj. mastalgicus.

MoMauxe, _de vergrooting van de
vrouwelijke borst.

Maste.cc/upnosk, .raastecehymoma, de
ecchymotische toestaiid van de
vrouwelijke borsten.

Masthdcosis, de verzwering, veret-
tering van de vrouwelijke borst;
een absces daarin.

Masthochondrosis, een kraakbeenge-
zwel aan de vrouwelijke borst.

Mast/wmenia, mastomenia, de ver-
plaatsing van de niaandelijksche
zuivering op de borsten.

Must/iopimeloiicus. masthopioncus,
het vetgezwel op de vrouwelijke
borst.

Masthoscrophdosis, het serophnleuse
gezwel, ook de sc-ophuleuse toe-
stand der vrouweiyke borst.

MasOiostosis, het beeiigezwel aan de
vrouwelijke borst.

Masthima, masturia, de verplaat-
smg (?) van de urine naar de
vrouwelijke borsten.

Maslhydatidosis, de hydaticlenziekte
van de borsten.

Masthypertrophia, de overvoeding.
ziekelijke vergrooting van de
vrouwelijke borsten.

Mastieatio, het kauwen; adj. masti-
catorius; remedia masticatoria.
kiiuvyniiddelen, b. v. om de af-
scheiding van speeksel te ver-
meerderen; verb, mastico, are.

Masliek, mastikhars; adj, mastichi-

nus, mastik bevattend, met mastik
bereid.

Mastichelaeum, de aetherische mas-
tikolie.

Mastitis, de ontsteking van de vrou-
welijke borst.

Mastocarcinoma, de borstkanker.
Mastodealgia, pijn in het tepelvor-
mig uitsteeksel des slaapbeens.

Mastodeocentesis, het inboren van het
tepelvormig uitsteeksel van het
slaapbeen.b. v. als middel tegen
doofheid.

Mastodon, een fbssiele olifant uit de
tertiaire en posttertiaire lagen.

Mastodonsaurus, een fossiel reptiel
uit het trias, door Owen voor het
zelfde dier als het labyrinthodon
gehouden.

Mastodynia, de pijn in de borsten;
mastodynia nervosa, eene neu-
ralgie in de borsten.

Mastoncus, het gezwel van de borst-
tepel, van de borstklier zelve.

Mastopareetama, de bovenmatige
uitzetting van de vrouweiyke
borsten.

Mastopathia, eene kwaal der vrou-
welijke borsten; adj. rnastopa-
thicus.

Mastorrhagia, eene bloedvloeiing uit
de borsten ; adj. mastorrhagicus.

Mastos, mastus, mazos, de vrouwe-
lijke borst, de borsttepel; adj.
masticus, de borsten betrefi'end;

mastodes, mastoides, mastoideus,
tepelvormig.

Mastoscirrhus, de borstkanker.
Mastospargosis, mastodynia poly-

gala, _mastoncus polygalaetieiis,

de pijniijke uitzetting van de
borst door overvloed van zog.

Mastosyrinz, een fistel aan de vrou-
welijke borst.

Mastozoon, een zoogdier.

Mater, de moeder; adj. maternus;
emplastrummatris,bruine,zwarte,
neurenberger, moeder- of menie-
pleigter, emplastrum fuscum, ni-
grum of noricum.

15
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Materia, materies, de stof, zelfstan-

digheid, massa_; adj. materialis,

in de pathologie meestal als te-

genstelling van sdynaniicus" ge-

bruikt.

MateriaMsta, een handelaar in ge-

neesmiddelen, verkoopervan ruwe
geneesmiddelen in het groot, dro-

gist; een slechts naar materieele

inzichten kandelend geneesheer.

Mattesis, het leeren, de wetensehap,

wetenschappelijke leer; de wis-

kunde.
Matrimonium, de echfc, het huwelijk

;

adj. matrimonialis.

Matrix., de baarraoeder; matrix co-

ckleae, de schroefmoer ; matrix

unguis, het nagelbed of de huid

der nagelgroeve; adj. matricalis,

de baarmoeder betreffende; ma-
tricalis medicamenta, middelen

tegen kwalen die van de baar-

moeder uitgaan; spiritus matri-

calis = spiritus mastiekes com-
positus.

Matula, de waterpot; dim. matella;

hydrops ad matulam = diabetes.

Main-ratio, het rijp raaken, de rijp-

keid; adj. maturus; verb, maturo.

are, rijp maken, bespoedigen ; ma-
turantia remedia, rijp makende
middelen, om ket rijp worden. de

ettering, der abscessen te bevor-

deren; niaturesco, ere, rijp wor-
den, rijpen.

Maluiinus, vroeg, tijdig, in den inor-

gen plaats kebbend; horae ma-
tutinae, de oehtenduren.

Manilla, de kinnebak, kaak; ana-

tom. de kaken betreffende, b. v.

arteria maxillaris externa en in-

terna.

Maza, eene deegmassa uit meel,

meik, olie, enz.; bij sommigen:
de moederkoek, placenta; adj.

ruazicns, den nioederkoek betref-

fende.

Mazischesis, ket tcrugblijven van den
moederkoek; adj. mazischeticus.

MasocwMliisis, de verkeerde lisging

of insertie van den moederkoek

;

adj. mazocacotketicus.

Mazolyds, de oplossing van de pla-

centa; adj. mazolytieus.

Mazopathia, een van den moeder-

koek of de nageboorte uitgaand

lijden; eene ziekte van de pla-

centa; adj. mastopathies.
Meatus, de gang, het kanaal; verb.

meo, are, gaan.

Mec.ha.nica ars, mechanice, de wcrk-

tuigkunde; meekanicus.een werk-
tuigkundige; adj. mechanicus.

Mechanojxieus, een instrumentina-

kcr, fabrikant van machines,

werktuigkundige.
Meelianurgia, de instrumontmakers-

kunst, machine-bouwkunde; het

werken door machines eninstru-

menten, de manuaalchirurgie^

mechanurgus, een instrument- of

machinebouwer; iemand die met
machines werkt of opereert.

Mecon, papaver, maankop,_slaapbol.

Meconinum,eene ternaire bittere stof

in opium, bcreid uit de opium-
moederloog, uit welke het nar-

ceine gekristalliseerd is.

Meconium, somtijds := opium, vooral

in oude recepten : een zwarte veel

gal bevattende inhoud van het

darmkanaal des kinds, die in de

eerste levensdagenwordtontlast;

adj. meconicus, die stof betref-

fend, meconiumzuur bevattend;

acidum meconicum, het meco-

niumzuur, schijnt slechts door

het meconium te worden voort-

gebracht. vormt kleurlooze schub-

ben of naalden, is rcukloos, lucht-

bestendig, in koud water moeie-

lijk, in heet water gemakkelijk

oplosbaar, wordt door lang koken
met water ontleed; meeonodes,

meconoides, met meconium over-

eenkomstig.
Meconiologia, de leer van het me-

conium" eene verbandeling daar-

ovev; hi] sommigen = opio-

lou'ia.
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Meconiorrhoea, de ziekelijk vermeer-
derde outlasting van meconium.

Meconitis, bij de Ouden eene Lae-
tucasoort met een slaap verwek-
kend melksap, zooals Lactuca
sattm, Lactuca virom en Lactuca
scariola.

Meconohgia, opiologia, de leer be-
treffende het opium.

Medela, de behandeling, genezing;
verb, medeor, eri.

Mediantis, het midden houdend, in
het midden liggend; vena me-
diana, de middenste armhuidze-
nuw, tnsschen de vena basilica
en vena cephalica.

Mediastinum, —nus, het middenrif.
de sckeiwand der borst; medias-
tinum auris, het trommelvlies

:

mediastinitis, de ontsteking van
het middenrif.

Medicamen, medicamentum, het ge-
necsmiddel.

Medicaster, een kwakzalver, een ge-
neesknndige knoeier.

Medicatio, de behandeling, gene-
zing, heeling.

Medicatix natnra, vis naturae me-
dicatix, de heelkracht der na-
tuur.

Med.io.na, de geneeskunde; adj.me-
dicmahs; dies medicinales, de ';

dagen op welke men, volgens de
oude leer der krises, geneesmid-
aelen mocht toedienen.

Medicus, de geneesheer; medicus
obstetncius, een verloskundio-e •

aclj. medicus, geneeskundig.

m, de draadworm van Medina,
onder de huid.

'

Mediocris, middenmatig; adv. me-
diocnter; subst. med'ioeritas.

MedituUium, de mergzelfstandigheid
tusschen de platen van de pWtto
beenderen, diploe.

Medius, in het midden gclegen, het
midden beslaande; dies medius= meridics; salia media, demid-
denzouten, aldus noemde men

22?

vroeger die lichamen welker basis
eene aarde of een metaal is. en
ye)-deelde hen dien ten gevolge
in aardaehtige en nietaalach-
tige middenzouten: subst. me-
dium, het midden, ook het mid-
del waardoor iets wordt beincrkt,
b. v. de vloeibare media van het
oog — vloeistoffen van het oog.

Meaoblenorrlwea, een slijmvloeiing
uit de geslachtswerktuigen, in-
zondcrheid uit die van den man,
vandaar ecu chronische druiper;
adj. medoblennorrhoicus.

Medorrhoea, de witte vloed ; de drui-
per; adj. medorrhoicus.

Medulla, het nierg; m. spinalis, het
ruggemerg; m. ossium, het been-
merg: m. lactis, oude uitdruk-
kmg voor butyrum; m. ventralis,
entom. de buikzenuwstreng; adj.
medullaris, het nierg betreffende,
daarnit bestaande, b. v. substan-
tia medullaris, de mergzelfstan-
digheid.

Medullitis := mj-elitis.

Megaceros, het "iersehe reuzenhert,
fossiel.

Megalichthys, een groote sauroide
visch nit de steenkoolperiode.

Megalobyllosus rhonchus, ratelge-
druisch met hevig geblaas.

Megalocardia. het lijden aan een te
groot hart: adj. megalocardiacus.

Megalocerus, eene inisgeboorte met
te groote voorhoofdsboezems.
hoornen, enz.

Megalocoelia, de dikke darmen : een
groot dik onderlijf.

Megalocoelus, een dikbuik; adj. me-
galocoelicus.

Megalomeles, eene misgeboorte met
te groote ledematen.

Megalonyx, een groot tandeloos zooo--
dier uit de tertiaire lagen van
Amerika.

Megalophonia, eene voile, zeer sterke
stem; adj. megalophonicus, me-
galophonus, met eene voile, zeer
sterke stem begaafd.
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Megalopodia, cle grootvoetigheid;
megalopus, grootvoetig.

MegtUopsia, het te groot z-ien, waar-

bij de voorwcrpen te groot schij-

nen, suffusio aniplians.

Megalosaurus, een van de dinosau-

rien of reusachtige landhagedis-

sen uit de wealden.
Megalosplanchnius, cle toestand van

den mensch met te groote inge-

wanden.
Megalosplanchios, —nus, to groote

ingewanden, inzonderheid eene

te groote lever bezittend; groot-

moedig.
' yaloLechnos, iemand die zich door
kunstvaardiglieid onderscheidt,

arte magnus.
Megaphytum, een geslaclitvan booni-
starnmen uit de steenkoollagen.

Megatherium, niegalotherium, Let

reuzendier. een voorwereldlijk

zoogdier.

Meilegma, ieder opwekkend, beda-

rend,- stillencl middel.

Meiosis, ineosis, miosis,__de vcrklei-

ning van afzonderlijke deelen,

b. v. van de pupil; raeioma. bet

produkt der meiosis.

Meiurus, een kleinen staart bezit-

tend.

Met, de honig; mel crudum, ruwe
honig, hetzij mel album of virgi-

neum, van zelf uitgevloeid, hetzij

mel fuscom, door inatige warmte
uitgetrokken ; mel depuratum of

despumatum, door token met
water en afschuimcn gezuiverd,

en weder verdikt door verdain-

ping van het water: melrosatum,
rozehonig, met rozewater ge-

mengd en weder verdampt;_adj.

melleus, honigaehtig; mellitus,

mot honig verinengd, honigaek-
tig,

_
b. v. diabetes mellitus, de

honigpis: mellifieus, honig berei-
dend, b. v. apis.

Melaena, morbus nigerHippoeratis,
eene verblocding uit den dunnen
Clara, met bloederige ontlasting

door den stoelgang; soniwijlen=
haemateinesis; adj. melaenicus, de

melaena betreffend, daaraan lij-

dend of daarvan afkomstig.

Melaenodiarrhoea, de zwarte diar-

rhee, of loop met melaena.

Melainum, het inclai'ne of melanine,

het sepiazwart, eenecigepaardige
door Bizio in den sepia-inkt ont-

dekte stof.

Melaminum, een produkt verkregen
door melam m waterhoudende
kaliloog op te lossen en de op-
lossing te verdampen.

Melamium, mellamium, het melam,
eene verbinding van 2 atomen
mellon met 3 atomen ammoniak,
in welke stotfen het zick ook bij

verhitting ontbindt; het wordt
verkregen door drooge distillatie

van rhodanammonium bij matige
hitte, alsmede door verhitting van
rbodankalium met salmiak.

Melamphonia, eene zwakke, heesehe
stem; adj. melamphonus, eene

heesehe stem hebbend.
Melanaemia, volgens Goodwyn een

verstikkingstoestand,_ by welken
al het bloed in het liehaam zcer

zwart sekijnt, ten gevolge van
koolstofhoudende. narkotische en
dergelijke invloeden, door ver-

worging, enz.

Melanagoga remedia, middelen welke

de vermeende zwarte gal afvoe-

ren of verwijderen.

Melanchlorus == melasicterus, aan
zwartzucktlijdende; verschillende

zwartaehtige geneesmiddelen, b. v.

bij Paulns van Aegina, een soort

van trochisci en een pleistcr.
_

Melancholia, de zwaarmoedigkeid,
diepzinnigheid, eigenlijk zwart-

galligheid, dewijl vroeger de

zwarte gai als oorzaak van dozen

toestand werd opgegeven ; adj. me-
lancholicus, aan melancholie lij-

dend; tempevamentum melancho-

lieum, het zoogenoemdegalachti-

ge ofzwaarmoedige temperament.
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Melanchroa = melasicterus: melan-
chrous, —chilis = melanchlorus.

Melanencephaloma, de zwarte ker-
senzwain, fungus mel anodes ce-
rebri.

MelanepMd-rosis, de zwarte zwcet-
pest, zwarte zweetkoorts, het
zwarte zweet, sudor anglicus
niger.

Melanicievus = melasicterus.
Melanieum acidum, het melanzuur,

Piria, of spirhuminezuur, Berze-
liug, een zwart humusachtig
liehaam, waarin het spiroylig-
zuur in zrjne waterhoudende al-
kalizouten aan de lueht over-
gaat.

delo/ivilinum, ontstaat als nieuwe
basis wanneer men ehloorcyan-
gas in watervrij aniline leid't.

Melaninum, het melanine of zwart
pigment, waartoe voorloopig cle

volgende pigmenten gerekend
worden: de meer donkerbruine
dan zwarte materie in de huid
van den Neger, in het oog, de
pigmenten der longen en bron-
chiaalkiieren bij volwassenen; de
kleurstof uit den inkt der sepia,
melame volgens Bizio; de dik-
wfIs voorkomende zwartepigmen-
ten bij pathologische toestanden.
b. v. de zoogenoemde melanoti-
sehe gezwelleh en afzettingen : de
zwarte puntjes van de slrjmvLie-
zen na katarrhus ; in vele geval-
len heeft men ook zwarte mi-
kroskopische kristallen waaro-e-
nomen. °

Metanismus. de zwartzueht.
Melanite, een zwart ijzererts. het

melaniet.
Melanoedema, melanosis pulmonum.

het zwarte long-oedema, eene op-
vullmg der luchtcellen in de lon-
gen met eene donkere, zwartaeh-
tige lympha, welke Cruveilhier
somwijlen heeft waargenomen bij

vrouwen, die aan puerperaalty-
phus waren bezweken.

Melanoma, de zwarte, ook iedere
zwarte massa in het algemeen;
het produkt der melanosis; de
zwarte korrelachtige kanker, Kit-
gen.

Melanomyces, de zwarte- ofpiginent-
zwam, Ritgen.

Melanophlogoses, cle veneuse ontste-
kingen, C. H. Schultz.

MelanopAyma, het moederkoom, Ro-
bert ; Melanopkyma secalimim, het
moederkoom aan de rogge.

Melanorrkagia := melaena.
Mdanorrhoea, eene zwarte uitvloei-

ing; melanorrhoea urethrae, de
zwarte druiper.

Melanoscirrhus, Alibert=melanoma
of melanospongus.

Melanosis, melansis, het zwart Avor-
den; het vormingsproces van me-
lanoma of de nieuwo vorming van
zwart pigment; dikwijls = me-
lanoma; adj. melanoticus, deme-
lanose betreffende; cancer mela-
noticus = melanosis, of cancer
melaeneus, Alibert.

Melanosrnegma, de zwarte zeep.
Melanospongus, de pigmentzwam,
melanomyces ; melanospongosis,
de vorming daarvan.

MelanosyphiloUpis, het zwarte schub-
bensyphilo'ide.

Melanothanatos, de zwarte dood, eene
epidemische, meestal doodelijke
ziekte uit de middeneeuwen.

Melanothrix, zwartharig.
Melanom/midtim, dubbel zuringzuur

melanine, Hofmann, een geel
kristallijn liehaam, verhoudt zich
als een zwak zuur; door koken
met zoutzuur laat zich daaruit
zuringzuur en melanine bereiden.

Melanteria, melanterion, metaal-
zwart, koper- of ijzerzwart;
sehoensmeer, inkt.

Melanurenicum acidum, het mela-
nurenzuur, een door Liebig en
Wohler bereid omzettingspro-
dukt van pisstof door zeer voor-
zichtige verhitting daarvan; het



S1ELANUEINUM — MELLAC50.

lost niet op in water, daarente-
gen gemakkelijk in alkalien en
zuren.

Ilelanuriivum, cen door Braconnot
in eene ziekelijk zwarte mine ont-

dekte eigenaardige zwarte stof.

Melasktems, de zwartzuckt; volgens
het gewone gevoclen: eene don-

ker of zelfs zwartachtig gewor-
den icteriseke kleur.

Melasma, de zwarte vlek, ouder-

domsvlek, inzonderkeid bij grijs-

aards aan handen en voeten ont-

staande.
Melat-rophia, de vermagering der

ledematen.
MUe, de sonde, het onderzoeking-

staafje, b. v. om de baarraocder,

het inwendige van de blaas of

den endeldarm, enz. te onder-

zocken.
MAeagra, de ledenpijn.

MeUmvm, het ntelen, eene vaste kool-

waterstof, gevormd door drooge
distillatie van myrieine.

Meliasrnus, nialiasmus, de droes der

paarden.
Melicera, —ris, een honigcel, ho-

nigraat; het honiggezwel, een

zakgezwel met honigachtigen in-

houd; honigraatachtige sehurft,

tinea favosa.

Mdiceria, de dikke gele ettervan
zweren; de gele taaie vloeistof

in de gewrichtsgezwellen_; een
gewrichtsgezwel zelf;= meliceris.

]\felicero7i, nielicerura, de wasbouw
der by en; = nieliceris.

Melkheion, melicheum, melitoeheion,

melitoeheum, de honigachtige

uitvloeiing uit zweren, nit de

ooren, enz.
Mdir/1-o.lon, —turn, de honigmee.
Mdllithiwm of mellithicum'aciclmn,
het mellith- of honigsteenzuur, is

tot dusverre nog nooit kunstnia-
tig gevonnd geworden, en koint
ook in de natuur sleclits uiterst
zelden voor, namelijk in het
mineraal honigsteen. en wel in

verbinding met leem en water;

het kristalliseert in hjne kleur-

looze naalden, is luehtbestendig,

seherp zuur, in water gemakke-

lijk oplosbaar, wordt door kokend

salpeter- en zwavelzuur niet ver-

nietigd.

Melilitiws, mellitkos, het honigsteen,

eene delfstof die slcchts in brum-
koollagen voorkomt.

MelinepBdrosis^ het profuse gele

zweet, dat bij typheuse galkoort-

sen, gele koorts, inten sieve geel-

zueht, dikwijls ook bij sterk ge-

bruik van .rhabarber zonde voor-

komen.
MeUswxharum, honigsuiker gedeel-

telijk, druivensuiker, kruimelsui-

ker, pissuiker, zetmeelsuiker, min-
der zoet dan rietsuiker, oplosbaar

in 1V3 van zijn gewieht aan
koud water, onduidelijk kristal-

liseerend.

Melissinum, het oxydekydraat van
het melyl; melissinieum acidum,

het zuur van het radikaal methyl.

Meiitagra, de jichtachtige of rheu-

mat'isehe ledenpijn ; melitagra

parturientium, de ledenpijn der

zwangere vrouwen, Trousseau.

Mdiihyperuvia =r diabetes mellitus.

Metitis, de wangontsteking, inzon-

derkeid de erysipelas genae.

Mditismus, de honigkuur, door in-

en uitwendige aanwending van

honig als geneesmiddel.

Melitoptyalismus, de hoaigspeeksel-

vloed, overvloerlige afselieidino'

van een zoet, suiker houdend
speeksel, Mason Good.

Meliloptyalon, een zoek suiker be-

vattend speeksel, bij hektisehe

individuen.

Mdku-na = diabetes mellitu's ; me-
lituron, de pis bij diabetes mel-

litus.

Mdiago, een min of meer zoetachtig,

ter' eonsistentie van honig ver-

dikt plantenextract, b. v. inel-

lago graminis of taraxaci; adj.
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mellagineus, van de consistentie

of gesteldheid van een mellago.
Melleole-a, honigverbindingen met

poeders. enz., Beral.

Mdleolica, de honigverbindingen in
het algemeen, Beral.

Afdlifavium, de honigraat; de ho-
nigkoek (?) ; = meliceris.

Melhfi.aum, de honigbereiding ; adj.
meHineus,_ honig bereidend, b. v.

Apis indlifica.

Meltite, honigsteen, het roelliet.

Mellonum, melonum, melonium, het
mellon of melon, een ontledings-
produkt van zekere rkodanver-
bindingen, volgens Liebig een
binair, met cyan analoog radi-
kaal, C N 4

, zoude volgens Yol-
kel, Laurent en Gerhardt ook nog
hydrogenium bezitten.

Mdocampyle, de verbuiging van de
ledematen.

Mdodidyrni, tweelingen welke met
de ledematen vergroeid zijn.

Melomele.% misvorming met over-
tollige leden, b. v. vingers, tee-
nen, de extremiteiten.

Md,on of pomum oculi, ophthalm.
een hooge graad van myocepha-
lon, die tusschen de oogleden in
den appelvorm voorkomt.

Meloncus, een wanggezwel.
Melos, het lied, gedieht; het lid
van een extremiteit, een lid in
het algemcen.

Melons, het sondeeren : melotis, me-
lotvis, eene fjjne sonde, ook een
oorlepel.

Mdotridymus, eene misgeboorte met
drievoudige ledematen.

Mehjlwn, melylhun, het melyl, het
tot heden hypothetische radikaal
cler melyl- of melissingroep.
Schlossberger, vormt het hoogste
lid onder de alkoholradikalen
even als het melissinezuur het
meest gecompliceerde in de ver-
roelde zurenreeks, de zuren der
melissingroep.

Afembrana^ een vlies. niet de cutis;

membrana adamantina. het email
van de tanden; membrana adi-
posa_. de vethuid; m. agnina :=
amnion; m. granulosa vesieula-
rum Graafianaruin, de korrellaao'
van^ de Graafsehe blaasjes; m.
metitans, het knipvlies;' dimin.
membranula, —lum, het vliesje;
adj. membranaceus, membraneus,
membranosus, vliezig; bot. caulis
membranaceus, een vliesachtige,
bladaclitig samengedrukte steel;
entomol. membranaceus, van vlie-
zige vorming ; membraneus, wer-
kelijk vliezig.

Memoria._ het geheugen, aandenken,
de herinnering; adj. memor, ge-
dachtig; verb, memoro, are, ver-
meldcn, herinneren.

Mena-goga remedia= emmenagoga.
Mendax, leugenachtig; subst. inen-

dacium, de leugen; mendacia,
plur., de witte vlekken aan de
nagels_ der voeten en teenen.

Menelcosis, de vorming van zweren
in de plaats van rnenstruatie, zoo-

_ genoemde menstruaalzweren.
Menellipsis, bij sommige niouwere
pathologen^ het wegbljjven van
ae_ maandelijksche zuivering.

Menidrosis, sudor mensifluus, het
sterke zweten, of zweetdruppelen
bij anomalien der rnenstruatie.

Meningarthrocace = arthromenin-
gitis.

Meningina, eene verbinding of ver-
groeiing der hcrsecvliezen met
elkander, Chaussier; meningini-
tis, eene ontsteking van de ver-
groeide hersenvliezcn, Chaussier.

Meningion,—gium, een dun fijn vlies-

je; := tunica arachnoidea cerebri.

Meningitis, dehersenvliesontsteking,
inzonderkeid de ontsteking van
de dura mater.

Meningogaslrilis, febris meningogas-
trica, Pinel, eene koorts ten°ge-
volge van aandoening der her-
senvliezen en het darmkanaal;
adj. meningogastriticus.
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Meningomalcma, de verweeking der

vliezige deelen in het algemeen;
verweeking der kersenvliezcn.

Meningomvc.es, de hersenvlieszwam.
Meningop/iylax, een werktuig ter

voorkoming van beleediging der

hersenen bij trepanatie.

Meningorrhoca, het uittreden van
vlocistoffen boven of tusscben de

bersenvliezen ; adj. meningor-
rhoicns.

Meningosymphysis, de vergroeiing

der ' he'rsenvliezen raet elkander

of met den schedel.

Meningosyzygia, meningozeuxis, de
vergroeiing der bersenvliezen met
elkander; meningozeuxitis, de
ontsteking der vergroeide her-

senvliezen. zie: meningma en

meninginitis.

Meninguvia. de outlasting van eene

urine welke kleine vliesjes be-

vat; adj. meningnricus, aan der-

gelijke aandoeningen lijdende,

dien ten gevolge ontstaan, enz.

Meninx, een vlies in bet algemeen,
membrana; een hersenvlies, in-

zonderheid de dura mater; adj.

meningeus, b. v. arteriae menin-
geae, de slagaderen van bet barde
hersenvlies.

Menischesis, menoschesis, bet uit-

blijven van de menstruatie; adj.

meniseheticus.

Meniscus, eene kleine maan; anatom.
een halvcmaansgewijs kraakbeen
tusscben eenige gewrichten, b. v.

boven het gewrichtshoofd aan
de onderkaak; adj. meniscoides,

—eoideus, halvemaanvormig, b. v.

car til ago m. = meniscus.

Menisperminum, eene stof in de scha-

len der kokkelkorrels, eene twjj-

felacbtige basis, daar het met zu-
ren geeno bepaalde zouten vormt.

Menobranchia, menetobrancbia am-
phibia, tweeslachtige clieren met
blijvenden kieuwtoestel.

Menocelis, de verplaatsing der men-
struatie in eene breuk.

>hia, het uitblijyen van de
inaanclelijkscke znivering.

Menolipsis, het te vroeg uitblijven

van de menstruatie.

Menopausis, het opbouden, cessatio,

van de regels bij de vrouw.
Menoplania, de verplaatsing van de

maandelijksche zuivering naar

andere deelen; adj.menoplanicus.
Menorrhagia, de ontaarding der

maandelijksche zuivering in eene
haemorrhagie ; adj. menorrha-
gicus.

Menorrhoea, eene lang aanhoudende
en te dikwijls terugkeerende men-
struatie, verg. polymenorrboea;
adj. menorrboicus.

Menostasia, menostasis, de onder-
drukking van de maandelijksehe
zuivering; adj. menostaticus.

Menotyphlosis. de maanblindbeid, of

vorming van rnonotyphlotes, bij

paarden.
Menoxenia, eene onregelmatige men-

struatie, Tourdes.
Menoxenosis, een vreemdsoortige. on-
gewone toestand, = menoxenia.

Mens, bet verstand, denkvermogen

;

morbi mentis, de verstandsz'iek-

ten; adj. mentaiis,__b. v. de re-

servatio mentalis by de Jezu'iten.

Mensa, de tafel, het gcrecbt;mensa
secunda, de nacbttafel.

Mends, de maand ; menses, de maan-
delijkseke zuivering. de stonden.

Menstruatio, de regels der vrouw:
verb, menstruor, ari, de niaande-
lijksehe zuivering krijgen.

Menstruus, maandelijkseh; men-
struum, de maandelijksche vloed

der vrouwen, meestal in het meer-
voud gebruikelijk ; in de schei-

kunde en pharmacie: bet yloei-

bare oplossings- of uittrekkings-

middel, b. v. het water bij infu-

sien en decocten.
Mensura, eene maat in bet alge-

meen; een meetwerktuig, inzon-

derbeid voor vloeistoffen ; de af-

meting, tijdmaat; mensuratio, de
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meting; meusurabilis, meetbaar:
verb, metior, iri, meten.

Mentagra, de kinvlecbt, de baard-
worm, een uitslag aan de kin.

Mentigo = mentagra ; de melkkorst.
crusta lactea, eene uitslagachtige
ziekte der schapen, volgens de
piaats zeer overeenkorostig met
de mentagra bij den menscb.

Mentio, de vermelding.
Mentula, menta. de mannelijke

roede; adj. mentulatus, van een
groot mannelijk lid voorzien.

Mentulagra, pijnlijke oprichtingen
van het mannelijk lid of van den
kittelaar bij de vrouw.

Mentum, de kin; adj. mentalis, b. v.

plexus, de kinzenuwvleeht.
Menyantldnum, volgens Tromms-

dorff eene met amylum overeen-
komstige stof, voorkomende in
bet waterdrieblad, Menyanlhes tri-

foliata.

Mephitis, eene bedorvene, voor de
ademhaling meer of min onge-
sckikte, ten gevolge van ontle-
dingsproeesseii ontstaande lucht-
soort, welke zich inzonderheid bo-
ven moerassen ontwikkelt. Mayr-
hofer noemt mephitis in het
algemeen contagium mephitieum.
en_ onderscheidt eene mephitis
animalis, vegetabilis, mineralis i

en mixta: adj. mephiticus, stin- I

kend, muf, voor de inademinp
'

ongeschikt, verstikkend, b. v. ae'r

mepbiticus =: mephitis.
Meracus, zuiver, rein, edit, onver-

valsebt, b. v. vinum.
Meramaurosis, eene gedeeltelijke of
onvolkomene.amaurosis; adj. mer-
amaurotieus.

Meranaesthesia, —slkcsis, partieele,
alleen plaatselijke gevoelloosheid;
adj. meranaestheticus.

Merapostema, een absees aan eenio-
deel. _

G

Meratrophia, mel atrophia, de ver-
magering of bet uitteren van een
enkel deel; adj. meratrophicus.

Mercaptan, mercurium captans.
aethylsulfhydraat, aldus genoemd
omdat_ het zoo energisch werkt
op kwikoxyde

; wordt bereid door
distillatie van aetberzwavelzuur
kalk met baryumsulfhydraat.

Merces, bet loon; mercecle conduc-

j

tns, gehuurd, voor loon bedongen.
Mercurius, bet kwik; mercu'rius

vivus, bet kwik als zuiver me-
taal; adj. mercurialis, vandaar
mcreurialia remedia, de kwikmid-
delen; mereurialismus, de kwik-
ziekte, hydrargyrosis, de genees-
kundige'bebandeling met kwik-
middelen.

Merdivomus, drek brakend; merda,
merdus, de drek.

Alerech'ema, de dijetoon, verg. fenio-
ralis sonus.

Meremphramis, de partieele verstop-
ping of eigenlijk overvuliing;
adj. meremphracticus.

Meretrix, eene lichtekooi, een veil
meisje; eene boer.

Meriamm, entom. het dubbele heup-
stuk.

Meridiani orbes, opbthalmol. die
grootste cirkels welker vlak de
oogas bevat.

Meridies, de midclag; adj. rneridi-
anus.

Meridrosis, het plaatselijke of par-
tieele zweeten; adj. meridroticus.

MerithaUi, —tkallia, bot. de sten-
gelleden. tusschenleden, inter-
nodia.

Meritum, de verdienste; verb, me-
reo, ere, niereor, Sri; adj. meri-
tus, verdienstelijk.

MerobaliriMim, merobalneum, een
plaatselijk bad.

Merocele, een dijebruik; adj. me-
rocelicus.

Merodialysis,
_
de gedeeltelijke ont-

leding, d. i. wanneer van onder-
scbeidene samenkomende zelf-
standigheden slecbts eene of en-
kclen dntleed worden, de overigen
daarentegen onontleed blijven.

L
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Meropia, cene tijdelijke verduiste-
ring van bet gezichtsvermogen,
het half zien; adj. meropicus.

Merorrheuma,het rhemnatisnius van
afzonderlijke deelen.

Merorrkezis, merorixis = merocele.
Meros, het deel, aandeel, lid.

Meros, de dij, heup, het' heapbeen.
Merotopia, de plaatsing van eenig

deel ter behoorlijker plaatse; de
herstelling; het* zetten van de
ontwrichte of gebrokcne dij.

Merotrope,_ merotropia, meristotro-
pia, merizotropia, de gedceltelijke
verandering, volgens Eitgen het
begrip van de scneikunclfge ver-
schijnselen waarbij dc atomen
niet onverdeeld en geheel tot de
vorming der nieuwe bestanddee-
len samenkomen, maar zich ver-
deelen en in doze verdeeling
nieuwe grondverhoudingen voor
de samengestelde eenheden ten
gevolge hebben.

Mfretrope, merotropia, de dijdraai-
ing, eene met die van Hippo-
krates overoenkomstige handel-
wijze om het ontwrichte hoofd
van het dijbeen in de gewrichts-
kom terog tebrengen, Colombat;
adj. merots-opicus.

Merits
^

= meracus; adv. mere.
Merycismus, het herkauwen.
Merycologia, de leer van het her-
kauwen.

Meri/cotkerium, een groot herkau-
wend dier, gevonden met den
mammoet en den rhinoceros in
het diluvium van Siberie.

Merypertrophia, de particele hyper-
trophic.

Mesaconicum aciduni, het mesacon-
zuur, ontstaat wanneer men de
verdunde oplossing van itacon-
zuur met ongeveer het zcsde ge-
deelte salpeterzuur tot kokens
toe verhit.

Mesaraeum, mesoraeum, het darm-
net; adj. niesaraeus. mesaraieus,
niesaraeieus, hot darmnet betref- ,

fende; vasa mesaraiea, de darni-
vaten; vasa ornphalo-mesaraiea,
de darmnavelvaten; phthisis of
tabes mesaraiea, de darmtering,
darm-atrophie.

Mesenceplialum, de middenhcrscnen.
Mesenteremphraisis, de verstopping
van bet darmscheil; adj. mesen-
terenrphraeticus.

Meserderiopthisis, de darmkliertc-
riug, tabes mesaraiea.

Mesenteriiis, —riitis, de dannscheil-
ontsteking; adj. mesenteriticus.

Mesenteriam, het darmscheil ; adj.
mesentericus

;
glandulae meseii-

tericae, mesaraiea, de darmsckeil-
klieren.

Media, —tes, volgens Berzelins de
in ruwen houtgeest door Reichen-
baeb ontdekte azijnzure methyl-
aether.

Mesililolum, mesitiloleam, eene kool-
waterstof. welke achterbljjft wan-
neer men den oenylalkohol door
sterke zuren water onttrekt; het
is eene kleurlooze, sterk knof-
lookachtig riekende vloeistof.

Mesilylenum, hot mesitylen, = me-
sitilolmn ; volgens Staedoler : een
der ontledingsprodukten van het
zuivere xyliet.

Mesmerismus = magnetismus ani-
malis.

Mesocarpium, sarcocarpium, bot. dc
tusschen bet uitwendige vlies en
het inwendige bokleedsel van het
poricarpium liggende parenchy-
mateuse zelfstahdigheid.

Mesocepkalum = mesencephalon.
Mesocoecum = mesocolon.
Mesocolon, het darmscheil van het

colon.

Mesocranium, de scbedel.
Mesocynium, de verbinding van den

talus met de tiba.

Mesodermum, bet Malpighische net

;

in de phytographie ^r mesosper-
mum, Decandolle.

Mesodme, de hoofdbalk, de dwars-
wand; = mediastinum.
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Mesodmititi, de ontsteking van bet

middenrif.
Mesogastrium, in uitgestrekte be-

ieekenis : de buikstreek tusschen
epigastrium en hypogastrium: in
strengcre betcekonis: de midden-
baikstreek, welker middenpunt
de navel vormt, vandaar ook
regio umbilicalis : de zn'delingscbe
grenzen zijn de regiones luinba-
res; adj. mesogastricus ; regio
mesogastrica = mesogastrium of
regio umbilicalis.

Mesoglossus, —glottus, wat zich mid-
den aan, in of onder de tong be-
vindt ; musculi mesoglossi=mus-
culi genioglossi, .Bartholinus.

Mesogonhtm, het in het kniegewricht
liggende ; adj. mesogonius, zich in

het kniegewricht bevindend; ossi-

cula mesogonia, de zickelijk ge-
vormde gewrichtsbeentjes, weTke
gewoonlijk de bewegiug verhin-

deren.

Mesolobicus, hetgeen tusschen de
kwabben van de hersenen, lon-

.gen, enz. ligt; arteria mesolobica
— arteria corporis callosi.

Mesometrium, bet celacbtige vaat-
vlies tusschen de baarmoeder en
den omtrek; — ligamentum la-

tum uteri ; zoolog. net darmscheil
van den vruehthouder.

Mesomphcdkmi, —lum, het midden
van den navel; de navel zelf.

Mesonotum, entomol. het midden-
ynggestuk.

Mesophlebium, de tusschenruimte
tusschen twee aderen; het in
deze tusschenruimte liggende.

Mesophragma, entom. een "van den
voorsten rand van de metathorax
afdalendtusschenschot in dc borst-

kas; het scheidt de ruirnte der mid-
denborst van die der aebterborst.

Mesophryon, de driehoekige voor-
hoofdsplaat. glabella.

Mesopithecus, een vierhandig fossiel

dier uit de tertiaire lagen van
Orriekenland.

Mesojileura, —ria, de ruirnte tus-

schen de ribben; mesopleurius,
—rus, tusschen de ribben lig-
gend.

Mesorectum, het endeldarmscheil.
Mesoscelocele, eene bilnaadbreuk.
Mesoscelon, het middenvleescb ; de

bilnaad.

Mesoscelopliyma, eene bilnaadbuil.
Mesospermium, mesospermum, De-

candolle, = sarcodermis.
Mesostethium, entom. het midden-

stuk tusschen de middenste en
achtcrste pooten.

Mesostylus, kleine fossiele schaal-

dioren uit het krijt.

Mesothenar muse, de musculus ad-
ductor pollicis en een gedeelte
van den flexor pollicis breris,

Winslow.
Mesotkoracotheca, entomol. het mid-

denborstbekleedsel, bn' de insek-
tenpoppen.

Mesothorax, entomol. de midden-
borstring der insekten.

Mesotocatarrhus, de catarrhus van
het middenste van het oor.

Mesotoechium, de bilnaad; raesotoe-
chitis, eene ontsteking van den
bilnaad. •. .

Mesoxalicum acidum, het mesoxaal-
zuur, een omzettingsprodukt van
het alloxanzuar, wanneer men
eene alloxanoplossing bn' eene op-
lossing van azijnzuur lood drup-
pelt; zij is kristalliseerbaar,

zeer zuur en gemakkelijk oj>los-

baar.

Metabasis, de overgang, vooral van
eenige geneeswijze tot eene meer
of minder afwijkende of tegen-

overgestclde.

Metabola, insekten met gedaante-
verwisseling.

Metabole, metabolia, de verandering,
gedaanteverwisseling, in de patho-
logie inzonderheid een overgang
van een ziekteproccs of ook van
den ziektevorm; adj. metaboli-
cus; vis metaboliea cellularum,
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de metabolische kracht der cel-

len, Schwann.
Metacarpus, —pium, de inidden-

hand; adj. mctacarpiacus, —pi-

cus, de middenliand betreifencle.

Metacerasmolutron, een op kunst-
matigen weg verwarmd of afge-

koeld bad. A. Tetter.
Metacetaminum, = propylaminum

of oenylaniinum.
Metacetonum, het metaceton. ont-

staat nevens hetaceton, yandaar
de benaming, bij verhitting van I

indifferente koolkydraten met i

kalk ; het is eene kleurlooze, aan-
genaarn riekende vloeistof, in wa-

\

ter onoplosbaar; volgens Schwarz
is het een raengsel van stoffcn,

welke door kali en gedeeltelijke

distillatie zieh gedeeltelijk iso-

leeren en van elkander laten schei-

den ; acidum metaeetonicura of

propionicum, het metaceton- of

boterazijnzuur, behoort tot de
vette zuren, welke zich met wa-
ter laten overdistilleeren. Het is

een in water gemakkelijk oplos-

baar, sterk zuur; het bezit een

dergelijken reuk als boter- en
azijhzuur, kookt by 140° en kan
ook in kristallen worden ver-

kregen.
_

Metachoresis, de verandering van
plaats, b. v. van ziektestoffen.

Metachysis, het overstroomen, trans-

fusio.

Metacinesis, de verplaatsing naar

elders.

Metacinnamtinmn, het metacinna-
mei'ne, in helderen perubalsem,

eene neutrale, in water onoplos-

bare, kristalliseerende, met cin-

nainylhydruur isomere of poly-

mcre verbinding, die door kali-

hydraat in kaneelzuur overgaat.
Metacomenicurn acidum, het meta-

comenzuur = eomenzuur.
Metacondyli, de buitenste vinger-

delen. naast de nagels.
Metacyesis, eene zwangerschap die

in de baarmoeder of in de tvom-

petten is begonnen, vervolgens

in de buikholte overgegaan en

aldaar geeindigd is, dien ten ge-

volge eene secundairc buitenbaar-

raoederlijke zwangerschap.
Metadermatosis, eene ziekelijke ont-

wikkeling van de epidermis en
het epithelium.

Metafrtrfuroleum, eene somwylen in

furfurol voorhandene olie.

Metagollicum acidum, het metagal-
lusguur, door Pelouze metagal-
zuur genoemd, dewijl het, aan
eene hitte van 250° blootgesteld,

zwart wordt.
Metatbuniinum, eene stof gevonden

in de vloeistof der waterzuehti-

gen; het door alkohol verkregen
praecipitaat lost door digestie

met water volkomen weder op;
door azijnzuur wordt het met
nedergeploft.

Metaldehyaus, metaldehydmn, het
metaldehyd, deze stoffen zijn

isomeer of polymeer met de al-

dehydcn; zij ontstaan daaruit

zonder bekende oorzaak.
Metalepsia, cliem. de substitutie- of

verplaatsingstheorie ; adj. meta-
lepticus, daarop betrekking heb-

bende; deelnemende, medewer-
kende.

Metcdl-age, metallaxis, de verande-

ring, vooral die van de gedaante.
MelaUanthvopismus, het water voe-

len, metaal voelen, met of zon-
der behulp van eene wichelroede,
Spindler.

Metollenteroplitliisis, eene darmtering
ten gevolge van de nadeelige wer-
king ^van een of meer metalen.

Metattifodina, de ertsgroeve, het
bergwerk.

Afetaltodynia, de metaalpijn, d. i. ten

gevolge der werking van een me-
taal ontstaan, b. v. deloodkoliek.

MetcdlograpJria, de besehrijving van
de metalen.

Metalloideum, metalloidum, een me-
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talloide. Het voorname verschil

tusschen metalloiden en metalen
bestaat daarin dat de laatsten

met zuurstof osyden, de metal-
lo'iden daarentegen zuren vormen.

Melattum, een metaal; adj. nietal-

licus.

Metallurgia, de metaalbereiding, het
!

zuiveren van de metalen; metal-
;

lurgus, de bergwerker; adj, me-
tallnrgieus.

Metameria, in de scheikunde : de toe-
standwaarin twee organiscke ver-
bindingen uit de zelfde elemen-
ten, maar uit geheel verschillende
nadere bestanddeelen samenge-
steld zijn, zoodat alleen haar pro-
centgehalten aan elementen het
zelfde, hare constitutie daaren-
tegen volkomen anders is; adj.

metamcrieus, metamerus, den toe-
stand der metamerie aanduidende.

Metcanylmum, vertoont zich nevens
het amylen in het ontledingspro-
ees der foeselolie, heeft met het
amylen de formulo 0" Hn ge-
rucen, maar is een viermaal zoo
dicht gas als het amylen.

Metamorphopisia, een gezicktsge-
brek, waarbij de uitwendige voor-
werpen in gedaante en grootte
veranderd schijnen.

Metamorphosis, de vervorming, ver-
andering, gedaanteverwisseling ;

m. progressiva en regressiva, de
vooruitgaande en aehteruitgaande
gedaanteverwisseling.

M'etanotum, entomol. de aehterrug.
Metapectinum, tot de familie der pec-

tinelichamen behoorende, maakt
lakmoes zwak rood, ploft lood-
suiker neder; acidum metapec-
tinicnm, het metapectinezuur,
zeer zuur en gemakkelijk oplos-
baar, loodsuiker praecipiteerende.

Metaphlogoiis, de hoogere graad of
verdere ontwikkeling der hyper-
phlogosis, waardoor het celweef-
sel losser gemaakt, met het uit-

gotredene bloed gevuld, en dien

ten gevolge in eene roode vleeseh-
achtige

_
massa wordt veranderd,

b. v. bij de zoogenoemde chemo-
sis, Lobstein.

Metaphrenum, het bovenste gedeelte
van den rug; m. latum, eeii breede
of breed gesehouderde rug.

Metaphysica, —ce, de hoogere phy-
sika, de algemeene, philosophi-
sche beschouwing van phj^sische
verschijnselen; adj. metaphysicus.

Metaphyteia, de overplanting,'trans-
plantatio.

Metapodium = metartarsus.
Metapseu-domorphosis, eene pseudo-
morphose door vervorming; vooral
in de mineralogie: de vorming
van een pseudokristal door ver-
andering van het wezenlijke in-
nerlijke gehalte van een kristal
zonder verandering der uiterlijke

gedaante
;
pseudomorphoma, een

door pseudomorphosis ontstaan
pseudokristal.

Metaptosis, de plotselinge overgang
van eene ziekte in eene andere;
de gcheele verandering van eene
ziekte in eene tegenovergestelde,
of althans in eene van anderen
aard.

Metarrlioea, het terugvloeien, terug-
treden, de eb; adj. metarrhoicus.

Metarrkysis = metarrhoea, de ver-

plaatsing van eene ziekte naar
een ander deel.

Metaschematismus, de vervorming,
inzonderheid van eene ziekte, zon-
der verandering van het alge-

meene karakter.
Metaspondylium, de zelfstandigheid

tusschen de wervelbeencleren.

Metastasis, de omzetting, verplaat-

sing, inzonderheidvan eene ziekte

of zicktevorm of ziektestof op eeii

ander deel, vooral wanneer daar-
door de ziektetoestand verergerd
Avordt; adj. mesfcastaticus.

Metastemum, entomol. het achter-
borstbeen.

Melasyncrisis, een langzaam of ook
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plotseling ontstaande wijziging

van het geheele levensproees, en cle

daarvan' afhangende geheele_ ver-

andering in de stoeehiometrisehc
verhouding der eleraentaire deel-

tjes, welke het zenuwinerg, het

bioed en in het algemeen de or-

ganisehe massa uiinialien, _b. v.

door de toepassing der walgings-
kuur, smeerkaur, enz., Ed. Illa-

waczek; adj. inetasyncriticus, de

metasyncrisis betreft'ende;_ meta-

syncritica reinedia,
_
middelen

welke de metasyncrisis bevorde-

ren; metasynerifcice, de metasyn-
critisehe heelkunde.

Metatarsus, —sium, de middenvoet

;

adj. metatarseus, —salis.

Metatartaricum acidnm, het meta-
wijnzuur, vomit

_
zich door ver-

hitting van wijnsteenzuur tot

170°, is overeenkomstig met gom,
doorzi chtig, en vervloeil; zeer ge-

makkelijk.
Metathesis, de verplaatsing, b. v. van

een ziektevorm naar eene min-
der gewiehtigo plaats; in actie-

vcn zin = derivatio.

Metathoracotheca, entomol. het aek-

terborstfoedraal van de insekten-
poppen.

Metatkorarc, entom. cle achterste

borstring van de insekten.

Metatocia, de verlossing op onge-
wonen weg.

Metaioluidinum, eene kunstmatig
gevormde basis, wanneer men
tolu'icline met cyanchloride in cle

warmte behanclelt; kristalliseert

in kleine, kleurlooze plaatjes en

lost op in heet water.

Metatropkia, eene door ziekelijke

voeding ontstane ziekte.

Metempsychosis, rnetapsycbosis, de
zielsverhuizing, transanimatio

.

Metensomatisis, de verplaatsing inecn
andev lichaam, de verbinding met
een Uchaam, verlichamelijking.

Mneonte, eoa lvit de lncht geval-
Jen stecu, een metcoriefc.

Meteorismus, de opzetting van den

onderbuik door ophoping van gas

in het darmkanaal, is de toestand

aeuut, koortsachtig, dan noemt
men dit versehijnsel meteorismus,

is hij daarentegen chronisch, dan

gebruikt men cle uitdrukking tym-

panitis.

Meteorologia, de leer van de ver-

schijnselen der lucht, weerknnde,

weerkennis; adj. meteorologieu3.

Meteoros, hoog zich verheffend, su-

blimis: meteoron, wat zich hoog
in de iucht vertoont, eene lucht-

verheveling; adj. meteoricus.

Methe, de dronkenschap.
Methemerinus, dagelijks voorko-

mend; methemerina febris, de

dagelijksehe koorts.

Methobiostatica, — ce, de biostatiek

der dronkenschap, besehouwing
van hare gevolgen voor het men-
sehelijke leven.

Methodus, de methodc, hethandelen
volgens zekere regels; methodus
medendi, de geneesmethode: adj.

methodicus; motus methodici, de

volgens bepaalde regels nit te

oefenen bewegingen, b. v. gym-
nastische.

Met!togastrosis. een maaglijden ten

gevolge van dronkenschap; vol-

komen bederf van maag of darm-
• kanaal als gevolg van dronken-

schap.
Methomania, de gedurige dronken-

schap, K. G. Kuhn.
Metkylaminum, het methylamine,

amidbasis, een aan het ammoniak
in bijna alle opzichten gelyk
alkalo'ide, bij gewone tempera-
timr een kleurloos, als ammoniak
riekend gas, zwaarder dan de
lucht, en van alle gassen in wa-
ter het meest oplosbaar.

Methyle, —Hum, —him, het methyl,

het eenvoudigste onder de alko-

holradikalen, een kleurloos, in

water bijna. niet, in alkohol op-

losbaar gas. in zuiveren toestand
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reukeloos, laat zich door koude
tot 18° en door sterke drukking
niet verdichten.

MethyUnum, een neutraal, kleurloos

gas, dat nit C2 H 2 bestaat, en
geheel als het aetherol van het
actliylalkohol, volgens devroegere
meening van Dumas, als radikaal
der mcthylverbindingen kan wor-
den besehouwd.

Metlmlhydrogenicum, het moeras- of
n'ijngas.

Methyhxydum, de houtaether.
Methysis, het dronken zijn, de dron-
kenschap; adj. niethystieus, de
dronkenschap' betrehende, deze
veroorzakende, enz.

Melodordiasis, het voor de tweede
ruaal tanden krijgen; bij sommi-
gen: de ziekelijke ontwikkeling
cler tanden.

Metopantralgia, de pijn in de voor-
hoofdsboezeras.

Melopantriiis, de ontsteking van het
slijmvlies der voorhoofdsboezems.

Metopantron, metopantrum, een
voorhoofdsboezem.

Metopion, metoptum, de driehoekige
voorhoofdsplaat, glabella.

Metopca, het voorhoofd; = meto-
pion.

M'etoposcopia, het onderzoek van het
voorhoofd in physiognomisch op-
zicht; adj. metoposcopicus.

Metra, de vruchthouder, baarmoe-
der; metrae, de nageboorte; adj.
metricus, mcederlijk, de baarmoe-
der betreffende.

Metraemia, de aandrang van bioed
naar de baarmoeder.

Metraemorrhayia, de baarmoeder-
bloedstorting; adj. metraemor-
rhagiens.

Metraemorrhoides, dc haemorrhoi'den
van den baarmoedermond.

Metralgia
K

de baarmoederpijn : adj.
metralgicns.

Metranaemia, bloedarmoede in de
baarmoeder.

Metmnastrophe. de omstulping van

de baarmoeder; adj. metranastro-
phicus.

Metraneurysma. de uitzetting van
cle baarmoeder.

Metratonia, de atonie van de baar-
moeder; adj. mctratonicus.

Metratresia, de imperforate of ab-
normal sluiting van de baar-
moeder

; adj. metratreticus,—tre-
tus.

Metratreta, eene vrouw met imper-
foratie van dc baarmoeder.

Metrauxe, de vergrooting of hyper-
trophie van de baarmoeder.

Metrechoscopia, het onderzoek van
de maat, de lengte, den omvang,
enz.

_
van het geluid ; metrecho-

scopium, een werktuig ter onder-
zoeking van maat en geluid.

Metrectaneus, een baarmoederspiegel.
Metrectasia, — sis, de uitzetting cler

baarmoeder; adj. metrectaticus.
Metrectopia, de disloeatie van de
baarmoeder; adj. metrectopicus,
metrectopus.

Metremphraxis, de uterus-infarkten.
overvulling en stasis in de baar-
moedervaten; adj. metremphrac-
ticus.

Metremphysema r= physometra;adj.
metremphj'sematicus.

Metrenchyta, de baarmoederspuit

:

metrenchyta remedia, middelen
ter inspuiting in de baarmoeder.

Metreurysma, eene ziekelijke uitzet-

ting van de baarmoeder; adj.me-
treurysmatieus.

jlferAi;fcos,eenevoortknagendebaar-

moederzweer ; metrhelcosis, me-
trelcosis, cle verzwering, verette-

ring van de baarmoeder.
Metritis, de ontsteking van de baar-
moeder: adj. metriticus.

Melroblennorrhoea, eene baarmoeder-
bloedvloeiing; adj. metroblennor-
rhoicus.

Metroblennozemia, eene hevige slrjra-

uitstorting nit de baarmoeder.
Metrobotryt.es, bloemkoolachtige uit-
wassen aan de baarmoedei-.
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Metrocampis, de ombuiging van de

baarmoeder; adj. metroeampticus.

Metrocarcinoma, de baarinoederkan-

ker; adj. metroeareinomaticus.
Metrocatarrhus, de baarmoederea-

tarrhus, de witte vloed uit de

baarmoeder, floor albus uterinus.

Metrocele = bysterocele; adj. me-
trocelicus.

Metrocelides, de inoedervlckken.

Metrocholosis, de galaebtige kraani-

vrouwenkoorts.
Metrodynia =- metralgia.

Metrodystocia, eene moeielijke ver-

lossihg ten gevolge van een on-

gewonen tocstand der baarmoe-

der; adj. metrodystocicus.
Metroleucorrhoea, de flaor albus van

de baarmoeder.
Metroloxia = hysteroloxia; adj. me-

troloxicus.

Metrolymphangitis, eene ontsteking

der lympkavaten van de baar-

moeder.
Metromaioxosis, de baarmoederver-
weeking ; metromalacoma, het

produkt dier verweeking.
M.etromania, de moederwoede. furor

uterinus; adj. metromaniaeus.
Metromelanorrfioea, de uitvloeiing

van zwarte vloeistoffen, b. v.ont-

aardc blocderige massa's uit de

baarmoeder.
Metrometrum = hysteronietrum.

Metromyzeus, de b'aarmoederzuiger,

eene zuigpomp tegen onderdrukte
menstruatio.

Metron, metrum, de maat, een meet-

werktuig, de versmaat, de be-

hoorljjke maat; metrum gallicuni,

de franscke meter; adj. metricus,

met de maat overeenkomstig.

Metroneuria, metronervia, Piorry,

een zenuwlijden van de baar-

moeder.
Metropathia, een baarinoederkwaal

;

adj. metropathicus.
Metroperitonitis, de ontsteking van

net peritoneaalbekleedsel der baar-
moeder, Boulu.

Metrophlebitis, de ontsteking van de

aderen der baarmoeder.
Metrophlegmhymerdtis, —mymerdtis,

de ontsteking van het slijmvlies

der baarmoeder.
MetrophtUsis, de verkleining der

baarmoeder deels door iirsehroin-

pcling, deels door verzwermg.

Metropletkora, de overvulling van

de baarmoeder met bloed.

Metropolians, de baarmoederpolyp.
Metroproplosis, metroptosis, de uit-

zaklring van de baarmoeder; adj.

metroptoticus.
Metropyophlhisis, de uittering van

de baarmoeder ten gevolge van
verettering.

Metrorrhagia, de baarmoederbloed-

I

vloeiing; adj. metrorrkagicus.

I
Metrorrh'euma, het baarmoederrheu-

matismus.
Metrorrhexis, de verschenring van
de baarmoeder; adj. metrorrhec-

tieus.

M.etrorrhoea, eene aanhoudende uit-

vloeiing van bloed, slijni, enz. uit

de baarmoeder; adj . metrorrhoicus.

Metrorrhois, bij eenige nieuweren

:

eene haemorrhoidaakiekte van de

baarmoeder.
Metrosalpingitis, de ontsteking der

trompet van Fallopius.

Metrosalpingorrhagia, eene verbloe-

ding uit de trompetten van Fal-

lopius.

Metrosalpingorrhexis, de verseheu-

ring eener baarmoedertrompet.
Metrosaljnnx, de buis oftrompet van

Fallopius, de baarmoedertrompet.
Metroscirrhus, de baarmoederkanker.

Metroscolioma, de schuine stand van
de baarmoeder.

Metroscopia, het onderzoek van de

baarmoeder; metroscopium, de

metroskoop, een werktuig ter

onderzoeking van do baarmoeder.

Metrosiphon =
_
metromyzeus, een

baarmoederzuiger.
Metrospongiomala, baarmoederknob-

bels ; baanuoedertuberkels.

•-
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Metrostenosis, de baarmoedervernau-

wing.
Metrosteresis, het wegneruen, estir-

patie der baarmoeder; het ont-
breken van de baarmoeder; adj.

metrosteretieus.
Metrosynizesis, de vergroeiing van

de baarmoeder met naburige
deelen.

Metrotornia. de baarrnoedersriede,
keizersnede; adj. metrotomicus,
metrotonius, de verloskundige die
de keizersnede verrieht ; een werk-
tuig ter verrichting van deze ope-
ratie.

Metri/peraesthesis; eene bovenmatige
prikkelbaarkeid van de baar-
moeder.

MetryperpoXhia, eene zeer hevig lij-

den van de baarmoeder, Piorry.
Metrypertrophia, de overvoeding, hy-

pertrophic van de baarmoeder.
Mehis^&e vrees; rnetieulosus, vrees-

aehtig; verb, metuo, ere.

Miasma, eigenlijk de verontreini-
ging; iets verontreinigends, on-
reinheid; eene zieh in de lucht
ontwikkelende of deze bozwan-
gerende ziektestof; adj. miasma-
tieus, b. v. morbus.

Mica, de kruini; ook het glimmer,
een mineraal; mica panis, de
broodkruim.

Micatio, het snelle bewegen, der
oogleden, enz.; verb, rnico, are,
schemeren, glinsteren, kuppelen,
kloppen, b. v. arteriae micant, de
slagaderen pulseeren.

Micranatomia, hetfijnere, niikrosko-
pisch,_anatotnisch onderzoek van
organische lichamen ; adj. mieran-
atomicus, mieranatom'us, zieh
met mikranatomie bezig hou-
dende.

Micrangion, een haarvaatje.
Micrencephalium, mieren'eephalum.

de te kleine hersenen; adj. mi-
crencephalicns.

Micristologia, de 1 eervan de fijn ste or-
ganische weefsels; adj. micristieus.

Microbyllosus, kleinblazig, b. v.

rhonehus, een ratelgeruisek met
geblaas gepaard.

Microcephalum, mierocephalus, een
te klein hoofd; een klein hoofd
hebbende; adj. microcephalieus.

M'icrochemia, het scheikundig on-
derzoek van kleine en fijne licha-
men, b. v. luchtsoorten, enz., Doe-
bereiner; adj. microchemicus.

Microchronometntm, een werktuig
ter nauwkeurige bepaling van
zecr kleine tijdruimten.

Microcosmetor, bij Dolaeus : het alge-
meene levensprincipe, dat bij hoo-
gere dieren in de hersenen zetelt

;

adj. microcosmetoricus.
Microcosffiograp/da, de beschrijving,
ook afbeelding, van levende, in-
zonderheid menschelijke deelen;
adj. microcosmographicus, miero-
cosmographus.

Microcosmologia, de leer van het
mikrokosnms ; = yjhysiologia ;=
anthropologia : adj. mierocosmo-
logicus.

Microcosrnus, de wereld in het klein,

het levende individu, vooral de
mensch; adj. microcosmicus.

Microlester, een klein insektenetend
viervoetig dier uit het keuper
van Wartemberg.

Micrologia, het zieh verheffen op
kleinigheden, de pedanterie ; som-
wijlen de leer van mikroskopische
dieren en planten; micrologus, een
pedant, gorteteller, muggezifter.

Micrometrum, een werktuig om zeer

kleine voorwerpen te meten.
Microphonia, de fijne, zwakke stem

;

niierophonus, met eene zwakke
stem begaafd.

Microphomum, de stemvork van
Wheatstone, welke de zwakste
toonen hoorbaar maakt, wanneer
zij met geliiid gevende lichamen
in aanraking wordt gebracht.

Microphthalmia, het kleiner wor-
den, het wegteren, atrophie van
den oogappc'l; microphthalmus,

lfl
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die z-eer kleine oogeniemand
heeft.

Microphyte, kleine planten, ook wel

diatomaceae gelieeten.
_

Micropsychia, eerie
_
kleingeestige

denWijze, de Ideinmoedigheid;

adj. lnycropsychus.

Micropteres, kleine vleugels, kleine

vinnen bezittend.^

Micropus, kleinvoetig.

Micropyla, micropyle, het poortje,

eene' kleine opening in de plan-

tenzaden, door welke de bevruch-

ting zoude geschieclert, Turpin.

Microrchis, een marmelijk individu

met zeer klcinen bal.

Microrrhizo-mania, eene ziekte der

planten, vfaarbij de wortelvezelen

zieh abnormaal vermenigvuldigen,
verfijnen en verlengen.

Microrrhisos, met kleine wortelen.

Microscilus, met te__ kleine of te

korte beenen en dijen.

Microscopium, een vergrootings-

werktuig; adj.mieroscopieus, wat
sleehts met het gewapend oog
zichtbaar is, b. v. animalcula;

ook het mikroskoop betreffende.

Microsphyxia, het aanwezigzijn van

een kleinen pols, de kleine pols

zelf ; adj. microsphyctus, een klei-

nen pols bezittencl.

MicrospUmchnus, kleine ingewanden
bezittend.

Microspbrum, een kryptogaam in

de Porrigo decalvans, dat plan-

ten met takjes, twijgjes en spo-

rulae vomit, en orn de geringe

grootte der spornlae dien naam
verkregen heeft, Gruby._

_

Microsypliiliontkus, syphil ionthus

microcarpus, de kleine fransche

vin, klein veneriseh puistjesuit-

slag.

MicrothUpter, een drukwerktuig voor

kleine voorwerpen, Purkinje.
MicrotropMa, een gering of spaar-

zaam., een armoedig voedsel;
adj

. mierotrophieus, mierotropkus,
sleeht gevoed, weirda- voedend.

Microzoa, kleine diertjes die sleehts

door den mikroskoop gezien kun-

nen worden.
Mictio, mictus, het pissen, wateren;

verb, mingo. ere.

Mictocyslis, een zak van gemengde

textuur.

Midolithos, een wit versehillende,

organisehe zelfstandigheden sa-

mengesteld steenaehtig conere-

ment.
Mictomephitis, de gemengde mephi-

tis, eene uit versehillende bedor-

vene luchtsoorten bestaande nie-

pbitisehe lucht.

M-icturitio, de aandrang tot wa-
teren.

Migma, het mengsel, de mixtuur.

Miles, de soldaat; adj. militaris

;

nosocoraium militate, een militair

ziekenhuis : medieina militans, de

militaire geneeskunde.
Miliaria, het gierstuitslag; adj. mi-

liaris, gierstachtig, het gierst-

uitslag betreffende.

Millqwdes, de kelderwormen, clui-

zendpooten, pissebedden.

Milligramma, een duizendste van

een gram.
Milpha, de kaalkop; milphae, mil-

phosis, het uitvallen der wenk-
brauwen; een middel tegen deze

kwaal.
Miltos, miltus, hot vermiljoen; adj.

miltodes, rood geyerwd.

Miltosis — milphosis.

Mimice, de miiniek, het uitkomen

der nitdrnkking van het gelaat;

de gelaatsuitdrukking zelve; mi-

mos, mimns, het gebaarde; een

tooneelspeler; adj. mimicus,
_
de

mimiek betreffende; ars mimiea,

de tooneelspeelkunst.

Mimochasmesis, het nabootsen van

geeuwen.
Mimoaraphia, de gebaardentaal.

Mimosites, fossicle zaadpeulen van

mimosa's.
Mimotannicum acidum, het mimo-

tanznur, het katechulooizunr.

.

MINAB

Minae, de bedreigingen ; adj, mi-
nax, drcigend; verb, minor, ari,

minitor, ari.

Minera, het erts; adj. nrineralis, uit
de aarde verkregen ; mineralia
corpora, de delfstoffen.

M'nerabgia, de leer der delfstoffen,
delfstofkunde; mineralogus, een
delfstofkunclige; adj. mineralogi-

es, de delfstofkunde betreffende.
Mineromephitis, eene door ontbin-

ding van versehillende aardsoor-
ten of delfstoffen, zwavel, enz.
ontstanc bedorvene lucht.

Minium, minyum, het menie; adj.
miniatus, menie- of vermiljoen-
rood.

Minoratio, de vermindering, vernau-
"wing; de langzame verzwakking
door braken, laxeeren, enz.; adj.
minorativus, verminderend, vei--

zwakkend; minorativa remedia,
yerzwakkende middclen.

Minuta febris, eene meestentijds
binnen vier dagen doodeliik ver-
loopende koorts.

Minutio, de verkleming, verminde-
ring; uiinutae, kleinigheden, on-
beduidende zaken; adj. minutus.
klein; minuta, pars horae. eene
minuut; minuta secunda,' eene
seconde; minutiusculus, eenigs-
zins klein: adv. minutira, b. v.
minutim concisus, klein gesne-
cl^u; verb, minuo, ere, verkleinen.

j

yerminderen, b. v. famam.
Mioceen, de middenste tortiaire vor-

'

mingen.
MirabUis, bewonderenswaard ; sal

mirablle Glauberi, zwavelzuur na-
tron; mirus, mirifieus, wonder-
baar, treffend; miraculum. het
wonder; verb, miror, ari.

Misanthropia, de menschenhaat, het
schnw zijn voor rnensehen; mis-
anthropus, een menschenhater.

Miser, ellendig, ongelukkig; snbst.
'

misevia, het ongeluk, de'ellende;
miserere, het drekbraken, copre-
iiiesis.

i
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Misericordia, het medelrjden, de
barmliartigheid; adj. misericors.

Misocapnos, een vi.jand van rook,
b. v. van het tabak rooken.

Misogamos, liet huwelijk hatende.
Mtsogynaeus, ~nes, —nus. de vrou-
wen hatend ; subst. misogynia, de
yrouwenhaat.

Misologia-, de afkeer van verstan-
delijke bescbaving, het obseuran-
tismus, mysticismus; misologus,
ivie verstandelijke onderzoekin-
gen haat, een obscurant, mys-
ticus.

Misopsyckia, de droefgecstigheid, het
yerdriet in het leven.

Misoptochos, wie de armen liaat,

schertsenderwijzc wordt de jicht
zoo genoemd, daar zij zelden den
arme aantast.

j

Mhos, de haat, afkeer, afscbuw,
yijandschap.

Misozoia, bet verdriet in bet leven;
adj. misozoeticus, uit verdriet in
het leven voortspruiteude.

Missio, de zending, het ontslag;
missio sanguinis, de aderlating,
bloedonttrekking in het alge-
ineen; verb, mitto, ere.

Mittio = mixtio.
Mitdla.szxi armband, omden onder-
arm in te dragen.

Miihridates, het rattekruit; mithri-
daticum remedium, een tegen-
gift, inzonderheid tegen i-atte-

kruit; mithridatioum Damoera-
tis, een obsoleet mengsel van
vele verhittende en stoppende
gcneesmiddelen, sleehts nog his-
torisch te vermelden.

Miti-gatio, de geruststelling, bemoe-
diging; verb, mitigo, are; miti-
gantia remedia, temperende of
liedarende middelen.

Mitra, een hoofdband, rants, kap,
bisschopsmn'ter; de Hints van
Hippokrates, een hoofdverband

:

adj. mitralis, mats- of kapvor-
mig; valvulac mitralis, de roij-

tervormige klapvliezen in 3'i'et
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veneuse ostium der linker hart-

kamer.
Mixis, het mengsel; de bijslaap.

Miicopyos. met etter Termengd.
Mixtio, mixtnra, het mengsel. de
vermenging; mixtura pharmaco-
logiea, cen uit onderseheidene
ingredienten saniengesteld ge-

neesmiddel, noch door koken
noch door infuncleeren bereid;

m. media, eene nrixtuur welke
moet gesehud worden, zich daar-

door onderscheidende van de

emnlsie dat er geen emulgens
bijgevoegcl wordt; vert, misceo, ':

ere; adj. niixtus, geinengd.
_

Mneme. liet geheugen, de herinne-

ring; adj. mnemonicus, tot liet

feheugen of de herinnering be-

oorende.

Mnemonice, mnemoneutice, de leer

om het geheugen te oefenen._ de

kunst om zich met gemak iets

te kerinneren; adj. mnemoneu-
tieus.

Mnemotechnia =: mnemonice; adj.

mnemotechnicus.
Mobilis, beweeglijk, beweegbaar;

subst. mobilitas.

Mochlia, mochlensis, het werken met
den hef'boom, vandaar het her-

stellen van ontwrichtingen door

niiddel van hefboomen of takel-

gestellen.

MocUim, een kleine hef'boom, b. y.

tot chiiurgisch of verloskundig

gebruik.
Mochliscuis, een zeer kleine hef'boom.

Mocklos, de hefboom; adj. mochli-

eus, het bewegen, opheffen, enz.

betre&nde : motiis mochliei
_
of

vectiarii, cle hefboomsbewegin-

Mockralio, de matigmg; adj. mo-
deratus, matig; verb, moderor.
ari, matigen, regeeren, beslissen:

aioderamen, de beslissing; mode-

v"'r°
r

' ^e sc-heidsrechter.
Modtycatio, de wiiziginp;, afwijking

;

verb, modiaco," are.

Modiolus, een kleine maat, de hoofd-

boor, trepaankroon; de as in het

slakkehuis van het oor, om welke

hare windingen zich draaien.

Modius, een ronde maat voor kor-

relvruchten, van 16 sextarien of

% medimmus.
Modus, de soort, aard, wijze ;

modus
curandi, de wijze van behande-

Moenia, do mnren; moenia dentium.

de tandrand met de tanden; de

buitenste beenrand der kaak aan
de tandkassen.

Moeror. de gramschap ; verb, moe-
reo, ere, treuren, boos worden.

MoestMa, de trenrigheid;adj. moes-
tus.

MogifjrapMa, het moeielijk schrrj-

ven; adj. mogigraphicus, —phus.

Mogilalia, het moeielijk spreken,

s'tamclen; adj. mogilalos.

Mogostocia, eene moeielijke verlos-

sing; adj. mogostocos, inoeielijk

barend, eene moeielijke verlossing

doorgestaan hebbende.
Mola, de molensteen ; hetgeen rond

is als een molensteen, b. v. de

kniesehijf, de kroon eener kies,

de bouwklomp; het zoogenoecude
maankalf, de klonrpvrucht; mo-
litor, de molenaar; adj. molaris,

b. v. dens, de kies of maaltand.

Molasse, een zaeht mergel in Zwit-

serland.

Moles, een groote moeielijk beweeg-

bare last of massa; dimin. mo-
lecula, een massacleeltje; adj.mo-
lecularis.

Molestia, de last, moeielijkheid; adj.

molestus.
Molilalia, het lallen, breed spreken

;

adj. molilalos, lallend.

Molimen, de moeite, inspanning,

het streven, de moeielijkbeid;

molimina naturae salutaria, de

pogingen der natuur tot gene-

zing; m. haemorrhoidalia of men-

strua, moeielijkheden ten gevolge

van haemoriiioidcn of belemme-
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ring der menstruatie ; m. partu-
rientiuin, de geboorteweeen ; verb,

molior, iri, streven, traehten, zich

moeite geven.

Mollitia,, —ties, —tudo, de week-
hcid; adj. mollis.' week; verb.,

mollio, ire, week maken; mol-
lesco, ere, week worden; mollien-
tia remedia = emollientia, ver-
weekende middelen.

Mollusctini, een weekdier ; het zwam-
gezwel, eene huidziekte: mollus-
cologus, iemand die zich met de
studie der weekdierenbezighondt.

Mohjbdaena, een metaal aan zwavel
gebonden in looderts, ontdekt
door Seheele.

Moh/bdamaurosis, cle loodvergifti-
gings-amaurose.

Molybaamblyopia, de door loodver-
giftiging ontstane verzwakking
van hot gezichtsvermogen.

MolijbdencephaUa, molybdencephal o-
pathia, een hersenlijden ten ge-
volge van loodvergiftiging, enee-
phalopathia saturiiina.

M'olubdenieropMMsis, de darmtering
na loodvergiftiging.

Molybdepilepsia, de vallende ziekte
na loodvergiftiging.

Molybdites, van lood, looden, van
lood afkomstig.

MolybdocacJiexia, de loodkachexie.
Molybdoeolica, de loodkoliek.
Molybdonosos, eene loodziekte.
Molybdoparesis, de verlamming ten

gevolge van loodvergiftiging.
Mohjbdospasmus, de loodkramp, ten

gevolge der working van het lood
op het lichaaru.

Molybdosymlce, eene contractuur ten
gevolge van loodvergiftiging.

Molybdoiromos, het beveu der lede-
maten na loodvergiftiging.

Molynsis, de bezoedeFing,
D
verontrei-

mging; bij sommigen= miasma.
Momeni/ii/m, het oogenblik, de be-

teekenis, belangrijkheid van iets:

adj. momentaneus, voor het oogen-
blik, oogenblikkelijk.

Monadelplda, de 16fe plantenklasse
- volgens Linne, bij welke vele
meeldraden in een bundel zijn
vergroeid.

Monandria, de klasse der planten
met een meeldraad.

Monangiae plantae, planten met en-
kelvoudige zaaddoozen.

Monas, de eenheid: de monade of
het enkelvoudige oorspronkelijkc
lichaampje, door het aannemen
waarvan men de corpusculairme-
taphysika hoopte te redden, Leib-
nitz.

Monemeros, monemerus, wat voor
een dag geldt.

Monenteron, de hoofddarm.
Monepigynia, de klasse van de mo-
nokotyledonen, bij welke de meel-
draden op den stamper zijn in-
geplant, Jussieu.

Mbniires, eenzaam, de eenzaamheld
liefhebbend.

Moneta, eene munt.
Memos, eenzaam; in onthouding
van het andere geslacht levende.

Month, een halsband, de rozekrans

:

adj. moniliformis, bot, rozekrans-
vormig, b. v. radix of periear-
pium; entomol. snoervormig.

Monoblepsia, het eenzijdige zieii, het
zien van slechts een kleur, Airy
en Reed.

Monocarpae, familia morborum of
exanthematum, bij nieuwereexan-
thematologen : uitslag met afzon-
deiiijke verhevenheden of zooge-
noemde stippen.

Monochordus, eensnarig.
Monodinae plantae, planten bij

welke blocmen van beiderlei ge-
slacht aanwezig zijn, dorhalve'=
hermaphroditae ; monoclinia, bot.
degeslaehtsvereeniging, de klasse
der plantae_ rnonoclinae.

Monocolon, bij sommigen: deblinde
darm.

Monocotyledones, planten met een
zaadlob of kiemblad; de spits-
kiemenden, Muhl.
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Monocramcs. eerie misgeboorte, de I

cepkalodidymus, met slechts een
|

schedelbeen.

Monoculus, eenoogig, een oogband, I

voor bet eene oog.

3J.onodidymi, met elkander vergroei-
|

de tweelingen.
Monodiplopia, bet dubbelzien met

j

een oog.

Monoecia, de 2iBte plantenklasse vol-

gens Linne, waarbij beido ge-
|

slaehtswerktuigen wel op ver- I

schillende bloemen, maar toch

op de zelfde plant aanwozig

zijn.

Mohogamia, bet enkelvoudige hu-

welijk : de planten der syngenesia !

met enkelvoudige geljjkvormige

bloemen.
Monogenes, inonogeneus, van eener-

lei ' geslacht ;
generatio monoge-

nea, de geslachtelooze voortte-

ling.

Monoglmos, —ghnus, met een pu-

pil ; bij sommigen= monophthal-

mus.
Monographia, eene speciale of uit-

sluitcnde beschrijving of voor-

stelling van een zaak, b. v. van

eene ziekte, een plantengeslaekt,

enz.

Monogynus, eenwijvig; monogynia,

de orde der planten met een

stamper.
Monotithus, een pilaar of ander mo-
nument uit een enkelcn steen

bestaande, een monoliet.

Monomachum, —macurn, de blinde

damn.
Monomania, een op slechts een voor-

werp gerichte waanzin^het zoo-

genoemde id.fa fixe; adj. mono-
maniacus.

Monomerus, entomol. eenledig.

Monomijaria, weekdieren welker

sehelpen door een enkele spier

gesloten gehouden worden.
Monopayia, —pegia = hemicrania.
MonopatMa, het ziek zijn van een

afzonderlijk gedeelte, van een af-

MOKYPOGYNIA.

zonderlijk individu, enz. ; adj. nio-

nopathes, —pathicus.

Monoperigynia, de klasse der mo-
nokoty'ledoncn met pengynische

meeldraden. Jussieu.

Monopetalus,
' eenbladerig, van de

corolla; evenzoo dipetalus, tnpe-

talus, enz.

Monovhlholmus, eenoogig ; mono-
phthalmus, de eenoogigheid.

Monophyllus, eenbladerig, van den

bloenikelk; evenzoo diphyllus,

triphyllus, enz.

Monopneumenos, eenmaal ademend,

eenmaal geademd hebbende: mo-
nopneumena amphibia, van een

ademhalingstoestel voorziene am-
phibie'n.

Monopodia, do eenvoetigheid;_mo-

nopodius, monopus, eenvoetig
;

Monopterus, eenvleugelig, eenvin-

nig.

Mon'opyrenus, met een kern.

MonorcMs, sleehts een bal bezit-

tende.

Monoscelus, slechts met een been

of een dij.

Monospermy, eenzadig: evenzoo

dispermus, polyspermia; subst.

monospermia, de eenzadigheid.

Monotrema, eene enkelvoudige ope-

ning ; de cloaca der vogels ; mo-
notremata, dieren met eene zjo-

genoemde cloaca, bij welke door

de zelfde opening de ontlasting

van bovruehtingsvocht, urine en

drekstoffen plaats heeft, Saint-

Hilaire.

Monotridymus, eene misgeboortemet
drievoudig licbaam, of_ althans

met enkele drievoudige lickaams-

deelen.

Mom, de berg; mons Veneris, de

schaamheuvel; dimin. monticu-

lus; adj. montanus, montosus,

bergaehtig.
MonstrosiLas, monstrum, eene mis-

geboorte; ook bot. een geheel

afwijkcnde vorm; adj.ruonstrosus.

• Monypogynia, de klasse der mono-
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kotyledonen met hypogynische

meeldraden.

Mora, de vertragmg: verb, moror,

ari, ophouden, vertoeven.

Moraines, steendijken op het bergn's.

MorbilU, de mazelen; adj. morbillo-

sus, b. v. ophthalmia morbillosa.

Morbus, de ziekte; adj. morbosus,
ziekelijk; morbidus, eenigszins

ziek; morbilicus, ziek makend;
causa morbifica, de ziekteoor-

zaak.
Mordax, bytend, geneigd tot bb'ten;

calor mordax, eene voor de voe-

lende hand bevige koude: subst.

mordacitas; verb, mordeo, ere,

bijten.

Moretum, moretus, de moerbezien-
drank.

Morgagnianus, naar Morgagni ge-

noenid, b. v. humor Morgagni of

Morgagnianus, de vloeistof tus-

schen de kristallens en het lens-

beursje.

Maria, de zotheid; adj. moriacus.
Mono,, morion, een klein gedeelte

of aandeel; de onderafdeeling.
Moribundus, stervend, een ster-

vende.

Moriformis, moerbezievonnig.
Morindinwn, het morindageel, in

de Morinda citrifoiia ; waarsehijn-
lijk identiek met ruberythrine-
zuur.

Morindo'aum, de roode kristallen

welke' bij de sublimatie van mo-
rindine nevens koolafscheiding
ontstaan. Het morindon is een
edit pigment, volgens sommigen,
Kochleder, identiek met alizarine.

Morinotannicum acidum, het mori-
nelooizuur, komt nevens morine-
kalk voor in het geelhout, Morus
tinctoria, in roodgele afzettingen,

welke zich in kokend water bifna
geheel oplossen.

Morinum, een geel pigment als kalk-
verbinding voorkomende in Mo-
rus tinctoria.

Morioplastica, —plastice. de chirur-

gische hulp door de nieuwe vor-

ming van verloren geganeofzeer
beleedigde deelen.

Morocomium, het gekkehuis
Morodochium = morocomium.'
Moros, laf van smaak; gek, zot.

Morosus, treurig, droevig; subst.

morosis, morositas.

Morpliaea, morphea = alphus, de
witte huidvlek.

Morphe, de gedaantc, de vorm.
Morphetimim, een orydatieprodnkt

dat men verkrijgt door behande-

ling van morphium met zwavel-

zuiir en loodsnperoxyde, Mar-
chand.

Morphiodinum, morphioidinum, =
narcotinum, Sertiirner.

Morphium, het morphine, het voor-

naamste alkaloide van het opium,
ontdekt door Sertiirner._

Morpkographia, de beschrijving van
den uitwendigen vorm; zeer pas-

send in plaats van natuurlijke

geschiedenis in den zin van Lin-

ne, Kraus; morphographus, nit-

wendige vormen beschrijvend, een
natuumistoricus in de gewone be-

teekenis; adj. morphographicus.
Morphologia, de leer van de vormen
eu de vorming van de lichamen

der natuur, of ook van enkele

deelen van bet organismus, b. v.

morphologia manus, de leer van
den vorm en de vorming der hand
bij de versciiillende dierklassen;

adj. morphologieus.
Morphometria, het meten van den
uitwendigen vorm ; adj. morpho-
metricus; sensus m., bij Heca-

mier: het gevoelszintuig.

Morplionomia, de leer van de wetten

der vorming, b. v. van kristallen.

planten, enz.

Morphopas-ma, eene massa ter na-
bootsing van lichamelijke vor-

men, inzonderheid tot anatomi-
sche einden.

Morphosis, de morphose, Kisen-
mann ; = organische ziekte.
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Morpltostoechiometria, de vormreeks-
rueting, zoo als bij het klassificee-

ren van planten, kristallen, enz.,

volgens uitwendige kenteekenen.

Morphotheoria =. morphonomia.
Morpkotomia, de algcmeene ontle-

dingslecr der natuurlijke ontwik-

kelingsvoraen; adj. morphoto-

micus.
Morpio, de platluis, Phthirius pubis.

Mors, de dood;adj.niortifcrus, doo-

delijk.

Morsus, de beet; morsus diaboli,

anai— fimbriae tubariae: dimin.

morsellus, morsulus, een kleine

beet.

Morlalitas, de sterfelijkheid ; adj.

mortalis; inortales, cle stervelin-

gen, de sterfelijke mensehen.
Mortanum, het mortier ; dimin. mor-

tariolum ; delirium mortariola, de

ledige tandkasholten.

Morticinus, gevail en, van het vee.

Mortificatio, het afsterven ; ad|. mor-
tificatus, b. v. partes ruortihcatae,

afgestorvene deelen. .

Morula, een moerbezievormig zwam-
uitwas.

Morum, de moerbezie; morum pal-

pebrae internae, het zoogenoemcle

moerbeziegezwel, aan de binnen-

vlakte van een ooglid.

Mos, de gewoonte, hot gebruik;

mores, het karakter, de zeden;

adj. moralis, zedelijk.

Mos'asaurus, een groot reptiel nit

het krijt van Maastricht, ook in

Amerika gevonden.
Moschardina, een pil uit moschus.

amber en andere sterk riekende

zelfstandigheden samengesteld.

Moschus, het muskusdier, muskus;

adj. mosehatus, muskusachtig,

muskaatachtig, b. v. mix mos-
cbata, notemuskaat.

Motarium, fiin geplukt linnen, fijn

pluksel, cliarpic.
Mote, moton. motos, pluksel.
Motilitas, bij de nieuweren : het be-

wegingsvermogen.

Motio, motus,-de beweging; verb.

moveo, Ore.

Motosis, het opleggen van pluksel.

Mom, de brandcylmder.
Moxiburium, het branden met den

brandcylinder.

Moxocausis = moxiburium.
Moxosphyra, de moxahainer, een

ijzeren hamer 1—2 minuten in

koKend water gedompeld, Bres-

ehet.

Moya, het slijk clat door cle vulka-

nen van Znid-Amerika wordt uit-

geworpen.
Mucago, mueedo, een slijmacktig,

schimmelachtig overtreksel ; het

sehimmel.
Mucicus, slijmzuur bevattend.

Mudla,go, een plantaardig slijm,

eene' verdunning van slijm met
water, b. v. mucilago gummi ara-

bici, eydoniorum, enz._; adj. mu-
culaginosus, slijmachtig.

Mucimim, het mucine, eene bij gli-

adine gemengde slijmachtige zelf-

standigheid. Berzelius en Saus-

sure.

Mucor, het sehimmel, de kaam, op
azijn, wijn, enz.

Mucro, cle spits, dolk, degen: adj..

mucronatus, toegespitst, spits,

puntig, b. v. serra mucronata, de

steekzaag; bot. spits stekelig, b.v.

folium mueronatum ; entom. dolk-

vormig.
Mucus, het slijm: adj. mucosus.

_

Midiev, de vrouw; adj. muliebris.

vrouwelijk ; muliebria membra, de
-vrouwelijke geslaehtsdeelen ; mu-
liebria phaenomena, de regels bij

de vrouw.
Muliebrosus, verzot op cle vrouwen,

een vrouwengek ; subst. mulie-

brositas.

Mulemedicus, een geneesheer van

dieren : mulomedicina, de dieren-

geneeskunde.
Mulsum, de meede, melieratum.

Multangulus. veelhoekig; os mult-

'majus en minus, het

groote en kleine veelhoekigebeen-

tje, twee beentjes van den hand-
wortel.

Multiarticulatus, entomol. veelvuldig
geleed.

Multiceps. bot. veelhoofdig, b. v.

radix.

M'dUfarius, veelvoudig ; adv. mul-
tifaviam.

M'ulti/idus, veelspletig, in vele dee-

len gedeeld.

Multiformis, veelvormig ; os multi-

forme, = os cunciforme.

Multilocularis, veelhokkig, b. v. cap-
sula.

Multinervius, bot. veelribbig, b. v.

folium.

Multipartitus, bot. veeldeelig.

Multiplex, veelvoudig: multiplicatio,

de vcrmonigvuldiging; verb, mul-
tiplico, are: adj. mufti plieatus.

Multivalvis, veelkleppig.

Mumia, de mummie, entomol. :=
pupa exavata, Lamarck.

Mtmdijlcans, —cativus, reinigend

;

mundificantia remedia, reinigende
middelen, inzonderheid voor won-
den en zweren; verb, mundrfico,
are; subst. mundificatio.

Munditia, mundities, de reinheid;
adj. mundus, rein.

Mundus, de wereld, het heelal.

Munimentum, een bevestigings- of
beveiligingsmiddel; verb, munio,
ire, bevesbgen, beschermen; mn-
nitus, beveiligd, voorzien van
iets.

Munus, de betrekking, het ambt,
de verrichting.

Murcldsonite, een geel- of groen-
achtige verscheidenheid van veld-
spaat uit het graniet van Arran,
het murchisohiet.

Mures articulares, de gewrichtsmui-
zen, bestaan uit eene bedekkende
laag epithelium, bindweefsel met
verlengde kernen. uit daartus-
schen verstrooide vet- en ware
kraakbeencellen.

Mure.v, de purpevslak.

Murexanum, het purperzuuv. Liebig
en Wohler, wordt nedergeplof't

uit de oplossing in kali van het
nrarexid, door te verhitten en
daarua een zuur er bij te voegen.

Murexidum, purperzuur ammoniak,
een amid, Liebig.

Murexoinum, de door ammoniak-
dampen rood, vervolgens violet

gekleurde amalinzuurkristallen

;

het murexoi'ne lost met de kleur
van het murexid in water op.

Muria, het zoutwater, de pekel, het
zeewater, eene zout- of pekelbron

;

murias, een zoutzuur zout; mu-
riaticus =hydrochioratus, chloor-

waterstofzuurhoudencl.

Muricatus, entom. zachtstekelig.

Muridae, de familie der muizen.
Murmur,, het murmelen, morren;
murmura ventris = borborygmi.

Murrhinus of murrheus, terreus, uit

aarde bestaande: olla murrhina
of murrhea, eene grauwe, aarden
kruik ; subst. murrha, bij de onde-
ren: lapis chalcedonius, tegen-
woordig gewoonlijk steengoed
genoemd.

Mus, cle muis; adj. murinus. muis-
aehtig, als eene muis riekend,
muisvaal.

Musca, de vlieg; muscae ante ocu-
les volitantes = marmarygmae.

Muscardine, eene eigenaardige,
meestal doodelijke ziekte der zij-

dewormen, in Frankrijk, ten ge-
volge van vochtig weder of voed-

sel.

Muscerda, mucerda, de muizendrek,
een huismiddeltje tegen verstop-

ping en wormen.
Miiscites, fossiele mossen, in bam-

steen en sommige tertiaire lagen
gevonden.

Musconium, de staart, dewijl deze
tot het afweren van vliegen dient,
Vegetius Eenatus.

Musculus, de spier; adj. muscularis,
de spier betreffeude, spierachtig.
b. v. tela muscularis, het spier-
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weefsel; musculosus, spieren of

spiervieeseh bevattende, gespierd.

Muscus, het mos.
Musivum opus, inozaiek.

Mv/stela, de wezel; niustelaneus. de
wezelarm, een mensek met korte

araen.
Mwtum, de most.
Mutatio, de verandering ; adj. mu-

tabilis, veranderlijk ; verb. rnuto.

are.

Mutilatio, de verminking ; adj. mu-
tilus, mutilatus, verminkt; verb.

mutilo, are.

Mutus, stom; verb, mutilas.

Muluus, wederkeerig, geleend, ge-

borgd; subst. mutuatio, de on-

derlinge uitwisseling, ket weder-

keerige leenen.

Myalorrhois, bij nieuweren: eerie

haemorrhoi'daalaandoeiiing van
het ruggemerg.

Myasthenia, de zwakte der spieren:

adj. myastlicnicus.

Myca, myce, het brullen, het luide

steunen.

Mycelium, het dradige weefsel van
de zvvainruen, Trattinik.

Myces, het zwani; het zwamuitwas,
fungus; adj. myeodes, zwam-
achtig.

Mycctencardhis, het zwamaehtige
traankliergezwel.

Myckmus, mychthismus, mygmus,
het steunen, diepe zuchten, res-

piratio suspiriosa.

Myclomyceles, de kernzwanimen.
zwammen van organische licha-

men, die geheel uit kieuiliehaamp-

jes bestaan, welke weder in ai-

zonderlijke vliesjes besloten zijn.

Myclos, geil, zeer vruehtbaar, ter

voortteling dienende.
_ .

Mycoderma, myeodora, niycodoris.

het slijmvlies; mycodermitis, my-
codoritis, de ontsteking daarvan.

Mycodiarrhoea, de slijinachtige diar-
rhec.

Mycodysenteria, eene diarrhee met
slijmachtige outlasting.

Mycodyspnoea, de slijmachtige moeie-

lrjke ademhaling, dyspnoea pitui-

tosa.

Mycogastritis, een ontstekingachtige

toestand van de tnaag en het

darmkanaal met verslijming.

Myc.oid.es, de zwarnuitwassen,tumo-

res spongiosi.
Mycologia, de leer van de zwarnmen,

paddestoelen, enz. ; adj. mycolo-
gicus.

Mycomelinicum acidum, het myco-
melinezuur, in urine, verkregen
door ontleding van cene alloxan-

oplossing door ammoniak en ver-

dimd salpeterzuur, na het dro-

gen geel, aardachtig, smaakloos.

moeiclijk oplosbaar_ in koud,

eenigszins gemakkelijker in beet

water.

Mycophlyzacium, de slijmpuist.

ftfycophihalmia, de zwamaehtige oog-
ontsteking, ophthalmia fungosa.

Mycophthisu, de zoogenoemde slijm-

tering, phthisis pituitosa.

Mycorthonopnoea, de moeielijke

ademhaling ten gevolge van eene

ophooping van slijm in de longen

of Van eene ontaarding van het
slijmvlies der longen.

Mycosis, de slijmpolyp, een zwam-
achtig vleescbgewas.

Mycter, een neusgat, neusgang;
mycteres, deneusgaten; adj. mye-
tericus.

Mycterophonia, de neusstem, het

door den neus spreken.

MycteronxTosis, het droog worden
van de neasholte; adj. mycter

-

oxerotieus ; niycteroxerotes, de

droogheid van de neusholte.

Mydriasis, de abnormale verwijding

van de pupil; adj. mydriaticus;

remedia mydriatica, middelen

welke eene verwijding der pupil

bewerken,b. v.hetmdroppelen van

eene atropineoplossing in het oog.

Myectopia, de gebrekkige ligging

van een of nieer spieren; adj.

myeetopicus.
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Myelapoplexia, de ruggemergsapo-
plexie, de door ophoping of uit-

trecling van bloed veroorzaakte
verlamtning van het ruggemerg
of" de daarvan afhangende bewe-
gingswerktuigen, Rutin.

Mydcdgia, de ruggeniergspijn ; adj.

myelalgicus.
Myelanalosis, de ruggemergstering.
Myelatelia, eene onvolkomene ont-

wikkeling van het ruggemerg,
eigenlijk van het merg in het
algemeen.

Myetatrophia = myelophthisis ; adj.

myelatrophicus.
Myelauxe, de ziekelijko vergrooting,

hypertrophic, van het ruggemerg.
Myeleterosis, de ziekelijke verande-

ring, alteratio, van het merg.
Myelitis, de ruggemergsontsteking

;

adj. myeliticus.

M-yelocarpi, lichenes, de kcrnvrncht-
korstmossen, mergvruchtkorst-
mossen, G. iff, W. Meyer.

Myelodiastasis, myelodiastema, het
van een staan, het gescheiden
zijn van het ruggemerg.

Myeloyangliitis, bij sommigen: de
hoogere graad van de sporadische
cholera.

Myeldma, de mergvorrning, de nieuw
gevormde mergzelfstandigheid

;

= fungus medullaris; myelosis!
de vormipg van het myeloma.

Myelomalacia,—malacosis,—malaids,
de ruggemergsverweeking.

MydomUnia, eene verplaatsing der
menstruatie naar het ruggemerg.

Myelomeningitis, de ontsteking van
de ruggemergsvliezen, vooral van
de dura mater.

Myelomeninx, het ruggemergsvlies,
dura mater.

Myelomyca, —myces — myeloma.
Myelomyci,

_
de kernzwammeu, wel-

ker sporidien bevattende thecae
ineen-e houtachtige zelfstandig-
heid zijn ingesloten, even als het
merg in de beenderen.

Myelonarcosis. de bedwelmincy of

narcotiseering van het rugge-
merg.

Myelonaria, volgens Ehrenberg de
gewervelde dieren, welke derhalve
een ruggemerg bezitten.

Myelophthisis, de ruggemergsterinw

;

adj. myelophthisicus.
Myelorrhagia, een sterke ontlasting
van bloed uit het ruggemergs-
kanaal.

Myelospasmus. deruggemergskramp.
Deze uitdrukking heeft slechts
dan beteekenis, wanneer men
daardoor eene kramp der door
de_ruggemergszenuwen verzorgde
spieren aandnidt, maar wordt
weder zeer algemeen, als men
aan de uiterste vertakkingen der
spinaalzenuwen denkt.

Myelospongus = myelomyces.
Myenergia. de_ spierkracht, spier-
werkzaamheid ; adj. myenergicus,
deze betreffende, daarmede be-
gaafd.

Myentasis,_ de inspanning, de werk-
zaamheid der spieren.

Myiocephalon, vliegekop, eene kleine
uitzakking van de iris door de
cornea, van den vorm van een
vliegekop.

Myiodeopsia, bij sommigeu: myo-
deopsia, het vliegen of muggen
zien, mouehes volantes.

Myiodes, vliegachtig.

Myistos, het spierweefsel.

Myitis, myositis, de spierontsteking.
Myle, mola, de molen, een werk-

tuig om iets fijn te malen, b. v.

de kaak, de kiezen ; eene mola,
maankalf; adj. mylicus, van eene
mola afkomstig, deze betref-

fende.

Myliobatis, een geslacht van fossiele

roggen.
Mylodon, een.

_
groot tandeloos fos-

siel dier uit de tertiaire lagen
van Amerika.

Mylddus, eene kies.

Mylohyodes, mylohyoideus musen-
lus. de kaaktongbeenspier.
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MklophaTyng&tts musculus, de keel-

kaakspier, een gedeelte Tan den
constrictor pharyngis superior.

Myocele,
_
eene spierectopie, de ver-

plaatsing van eene spier uithare
norraale Hgging.

MyocRphalilis, eene ontsteking of

ontstekingaehtige pijn der koofd-
spieren, zoogenoemde uitwendige
hoofdjicht.

Myocepalon, —turn, niuizekop, bij

sornmigen = inyiocephalon.

Myocoeli(Mjia, de pijn in de buik-
spieren.

Myocoeliites, de ontsteking van do
buikspieren.

Myocrismus, het knakken van de

spieren, een eigenaardiggcruiseh
bij het bewegen van soumrige
spieren, Johnson en Kraus.

Myod.es, met eene muis of met eene
spier overeenkomstig, spiervor-

niig,

Myodiastasis, het van een staan der
einden van eene gescheidene spier;

het uit elkander gedrongen zijn

van normaal dicht bij elkander
liggende spieren, b. v. door ge-

zwellen; = niyectopia, Ludwig:
adj. ni.yodiastat.icus, de rnyodia-
stasis betreffende.

Myodynamia, de spierkracht.
Myod.ynamiometrum, een wcrktuig

ter bepaling van de kracht ecner
spier.

Myodynia, de spievpijn; volgens
Kraus beter dan de uitdrukking
rlieumatisrnus.

Myogaster, de spierbuik, het dikke
middenste gedeelte van eene spier;

adj. myogastricus, eene spierbuik

betreffende, op de buikspieren be-
trekking hebbende.

MyograpMa, de besehrijvingder spie-
ren; adj. myograpliicus. —phus.

Myologia, de leer der spieren; adj.
myologicus, myologus.

Myomalacia, de spierverweeking.
Myomelanosis, de spicrmelanose. de
vormmg van eene zwavfcachtige

vleeschmassa, pigmentafzetting,
binnen in eene spier, Warren.

Myo)iao'cosis, de stompheid. traag-

heid der spieren; een gevoel

van zwaarte of doofheid, stupor

daarin.

Myonosos, myonusos, eene spier-

ziekte.

Myopahnus, de peesbeweging.
Myoparalysis, de verlamming van

spieren; adj. myopa.ralytieus.
Myopathia, een spierbjdon; subst.

myopathieus.
Myoperilonitis, de ontsteking van

bet buikvlies en de buikspieren.

Myopia, myopiasis, de kortzichtig-

heid; myopias, myops. myopus,
een kortziehtige ; adj. myopicus.

Myopieses, de drukking of beklem-
ming in het algemeen. of exito-

motorische prikkcling, b. v. te-

nesmus, kinkhoest, stikhoest, bra-

ken, enz.. C. H. Schultz.

MyopodioTiliola, —ter, myoporthota,
—ter, een toestel ter verbetering
van myopische oogen.

Myopodiorlhoticon — myopodior-
thota, A. A. Berthold; beter:

myopoi'thon.
Myopoiypl.am.asmus, —plasma, de

voorstelling der spieren in lagen
van over elkander heen liggende
afbeeldin gen; myopolyplasis, het
vervaardigen van dergclijke af-

beeldingen.

Myorrheuma, myorhenma, C. JB.

Schultz, de spierprikkeling, spier-

rheumatismus.
Myorrhexis, de spierverscheuring.

Myoses, abnormale vernauwing der

pupil ; contractie- en expansie-
zickten welke, volgens 0. H.
Schultz, in tenoses, expansion,
verslappingen en in spasmen
kunnen verdeeld worden.

Myospases, spiersanientrekkingen,

stuiptrekkingen, contracturem in

het algemeen, C. H. Schultz.

M'yospasmus, de spierkramp.
Myostypses, hiertoe brengt C. H.

<
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Schultz: dysurie, ischuric, ver-

stopping, koliek, tympanites,
dysckolie, stikvloed, enz.

Mifosynieesis, de vergroeiing van
spieren met elkander.

Myotcises, —tasiae, spieruitzettingen,

'uitzettingen, passieve in het alge-

meen, zoo als aneurysrnen, uit-

zakkingen, breuken, angieetasien,
entereetasien, C. Id. Schultz.

Myotomia, de ontleding der spie-

ren; adj. myotomicus, de myoto-
mie betreffende, uitoefenende, lee-

rende.

Myotrichodina, de spierhaarworm.
Myriapodes, de duizendpoot.
Myricinum, het moeielijk oplosbare

bestanddeel van was, vroeger als

een door alkali niet verzeepbaar
vet beschouwd, hetgeen doorBro-
die verbeterd is.

Myringa, myrinx, het trommelvlies
in het oor; myringitis, de troni-

melvliesontsteking.

Myripristis, een geslacht van fos-

siele vissehen van de familie der
baarzen.

Myrisma, niyrismus, myroma, my-
rosis, het zalven, met iets in-
smeren.

Myristicatio, de overgang in eene
notemuskaataehtige zelfstandig-
heid, b. v. myristicatio hepatis:
adj. myristicatus, notemuskaat-
kleurig, met notemuskaat over-
eenkomend : hepar myristieatum,
de muskaatlevcr.

Myristicinum, een vet in de note-
muskaat; acidum myristicinieum,
in het myristicine voorhanden,
een vetzuur dat door distill atie
met water niet vervluchtio;t. smelt
bij 43°.

Myristicus, geschikt ter bereiding
van balsem, tot het zalven be"
hoorende, enz.

Myrinecia, myrmeciae, de zooge-
noemde mierenwratten, vooral in
de handvlakten en onder de voet-
zoleu.

Myrrneciasis, —ciasmus, —cismus,

een jeuken en kriewelen als dat
van mieren; de kriewelziekte of

rhaphanie.
Myrmecium, myrmedon, de mieren-

hoop, mierenbouw.
Myrmecosis, bij eenigemeuwcren=

rhaphania.
Myron, eene uitvele planten vloeien-
dc balsemachtige massa; elke tot
het zalven geschikte olie en vet.

Myronicum acidutn, het myronzuur,
in mosterdzaad, kan verkregen
worden uit het myronzuur kali,

door uit eene oplossing daarvan
het kali af te seheiden door wijn-

steenzuur, en de vloeistof te ver-

dampen; zij is reukloos, niet
vluchtig, in water, maar niet in
aether oplosbaar.
srophorun, de zalfdrager, een toe-

Mytei tot het aanbrengen van zal-

ven, enz. op moeielijk toeganke-
lijke plaatsen.

Myropoeus, zalven bcreidend.
Myropola, myropolus, eenhandelaar

in zalven of balsems.
Myrosinum, Iiet in mosterdzaad
werkzame ferment, sehijnt eene
modificatie te zijn van eiwit,

Schlossberger, welke in het mos-
terdzaad zelf voorkomt; met my-
ronzuur vormt dit het zooge-
noemde sinapisine.

Myrotheca, eene zalfdoos.

Myro.wcarpium, kleurlooze zuiltjes

van het voorkomen vansalpeter-
zuur zilveroxyde, te bereiden door
het omliristalliseeren van eene
kristalliseerbare bars, welker op-
lossing men door wijngeest uit
den witten perubalsem verkrijgt,

Myroxylicurn acidum, een zuur in
de olie van den witten perubal-
sem.

Myrliformis, myrtodes,_ myrt-, myr-
tenblad-, myrtenbezie-vormig."

MyrtoGMa, myrtochilides, de kTeine
sehaanilippen.

Myrius, de myrt; myrtaceus, myrt-
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achtig, de myrt betreffende;myr-

taceae plantae, de familie der

niyrtachtige gewassen.

Mysis, het sluiten van de lippen,

de oogen, enz.

Mystax, de snor of knevelbaard.

Mysteriam, het gelieiin, een geheim
middel; adj. mysteriosus.

Mysticismus, 'kerkelijk: het streven

om godsdienstige waarhedcn uit

het gebied van het verstand in

het bovenzinnelijke, onbegrijpe-

lijke over te brengenj = obseu-

rantismus; adj. rnysticus.

Myslifkatio, het bedriegen, de fop-

perij, misleading.

NABCEIXUM.

Myurodes, gehjk aan een muize-

staart; myurus, met een niui-

zestaart overeenkomstig, b. v.

pulsus.

Myxa, het neusslijm; == myeter;

adj. myxodes, slijpiachtig.

Myxocolka, eene slijrnkoliek.

_

Myxorrhoits, aan slijmvloed lijdend.

Myxosarcoma, een zwamachtig
vleeschuitwas, een slijmpolijp.

Myxoter — myeter.
JM'yxozoa, de slijindieren, Burmei-

ster.

Myydrocystis, eene hydatide in het

spierv'leesch, zoo als de vin by
het varken.

Nacrite, een verscheidenhcicl van

mica met een parelmoerglans, het

nacriet.

Naevus, liet merk, gewoonlijk nae-

vus maternus, eene moedervlek.

Nanocephalus, het dwerghoofd.

Nanocormia), de dwergromp.
Nanomelus, eene misgeboorte met

dwergledematen.
Nanophyes, dwergachtig van bouw.

Nanosomus, een dwergachtig

lichaam.
Nanus, klein, dwergachtig ; _

een

dwerg; nanodes, dwergachtig.

Naphtha, aether. Therapeutisch

pleegt men tusschen aether en

naphtha geen verschil te maken.

maar de eene uitdrukkingvoor
j

de andere te bezigen; scheikun-
;

dig verstaat men echter onder

aether het aethyloxyde, onder

naphtha deels de verbinding van
dit aethyloxyde met een zuur-

stofzuur.b. v. zoogenoemde aether

aceticus, deels de verbinding van
het aethyl met een zoutvormer.
b. v. aether muriaticus of ehlo-

ratus.

Naplithatidinum., het naphthalidin

of naphthalidarn, wordt bereid

nit nitronophthase door zwavel-

ammonium, en kristalliseert in

witte naalden, welke aan de lueht

van lieverlede gekleurd worden,

onaangenaam rieken en bitter

smaken.
Naphthoiimim, eene koolwaterstof,

die in den steenkoolteer,_roet, de

prodnkten der drooge distillatie

van pik, kamfer, enz. steeds yoor-

komt, wanneer de organische

stoffen aan eene zeer belangrijkc

en aanhoudende verhitting wor-

den onderworpen.
Naphthidinum, bet naphthidine of

seminaphthalidam, ontstaat door

zwavelwaterstof uit de nitroDaph-

thase, en vonnt aanvankelijk gele

naalden, welke een koperachtigen

metaalglans vertoonen; het ver-

andert' niet aan de lueht, smelt

bij 160°, en wordt gesublimeerd

bij 200°.

Napiformis, bot. raapvornng, b. v.

radix. .

Narca, narce, de bedwelming, «e

verstijving.
Narceinum, "een alkalo'icle m opium,

NAKCEMA NAU8COP1A.

kristalliseert in haarfijne zuiltjes

van bitteren en seherpen smaak,
in koud water moeielijk, in aether

niet oplosbaar; met zuren ver-

bindt bet zich moeielijk.

Narce'ma, het bedwelmde; = nar-
cosis of narcesis.

Narccrythropyra, eene ontstekings-
ziekte met torpiden lichaamstoe-

stand.
Narcogcninum, een als zoodanig af-

zonderlijk niet af te scheiden al-

kaloide in het opium, uit welks
platinadubbelzout door ammo-
niak narkotine wordt afgeschei-

clen. Bcrzolius besehouwt het niet

als eene eigenaardigo basis, maar
zijn platinezout als eene verbin-

ding van narkotineplatinachlo-
ri.de en kotarnineplatmaehloride.

Narcopepsis, de torpide spijsverte-

ring.

Narcorthopnoea, de zoogenoemde
stikvloed.

Narcosis, de bedwelining, gevoel-

loosheid; adj. narcodes. narcoti-

cus, bedwelmd. bedwelmend; re-

media narcotica. bedwelmende
middelen.

Narcotida, de narkotiden, amidach-
tige verbindingen.

Narcospasmus, de kramp met nar-
kotische versehijnselen, na de
inwerking van narkotische zelf-

standigheden.
Narcotinum, het opiaaD, werdvroe-

ger als eenebasische stof beschre-
ven, welke het__morphium bege-
leidt. In later tijd is aangetoond
dat onder deze benaming 3 of 4
homologe bases samengevoegd
zijn, welke alien bij cle wijze
van bereiding in het vroegere
narkotine voorhanden zijn. Het
zoogenoemde narkotine kristal-

liseert in kleurlooze zuiltjes of
sehubben, is smaak- en reuk-
loos, in aether gemakkelijk op-
losbaar. maar zelfs in kokend
water en in keukenzoutoplossing

bijna onoplosbaar ; het smelt bij

170°.

Narcotismxis, de narkotische toe-

stand.
Narcureihrorrhoea, de torpide, chro-

nische en pijnlooze druiper.
Nares, de neusholte, de neusgateu.
No,rtheca, narthecinm, eene soort

van zalf- of balsemdoos ; eene
soort van Ferula, holstok, uit

welker stam men dergelijke doo-
zen vervaardigde; eene beenspalk;
eene soort van bies, een been-
breker.

Nasitas, het door den neus spreken.
Nasitis = rhinitis.

Naso, een menseh met grootcn neus.
Nassoloyia, de leer van het opvul-

len, de aanwijziug daartoe; adj.

nassologieus, nassologus.
Nasta, nasda, nassa, nasa, nata.

natta, napta, een groot vleesch-

uitwas, vooral aan den nek, zoo-
dat het op den rug afhangt.

Nanus, de neus; adj. nasalis, den
neus betreffende, b. v. arteriae,

nervi.

Nasuties, de neuswijsheid; adj. na-
sutus = naso; neuswijs.

Natatio, het zwemmen; de zwem-
kunst; verb, nato, are.

Nat.atores, de zwemvogels.
Nates, de billen, de beide yoorste
verhevenheden van de vierheu-
velen in de hersenen.

Nativus, natuurlijk, op eene be-

paalde plaats ontstaan, aange-
boren, b. v. ingenium, het aan-

gehoren genie of talent; natus.

feboren; verb, nascor, nasci, ge-
oren worden.

Natrum, natron, het minerale al-

kali, de soda.

Nalura, de natuur, het wezen, de
wezenlijke gesteldheid, b. v. na-
tura morbi; adj. naturalis, met
de natuur overeenkomsticr.

Naturautocratia^ = physiautocratia
of physiocratia.

Nauscopia, de kunst om schepen
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op de zee op zeer grooten afstand

met liet bloote oog in nevelbeel-

den te herkennen, Bottineau.

Nausea, nausiasis, nausiosis, de
misselijkheid, walging, zeeziekte;

nauseatio, de walgingskuur ; adj.

nauseosus, walging verwekkend,
afschuwelijk, b. v. odor.

Naata, navita, de schipper; adj.

nautieus, de scheepvaart betref-

fende, op schepen voorkoinende.

b. v. morbus, de zeeziekte.

Nautilidae, een familie van kop-

pootigen, waartoe de Nautilus

behoort.
Nautiodes = nauseosus; bij som-
migen: uit walging ontstaan,

Ploucquet.
Naviomanla, de matrozenwoede,

eene even als de watervrees ge-

klotnmen gevoeligheid met ra-

zernij. zucht tot dolheid, moord-
lust, verwoesting, roofzucht, Mac-
tagart.

Navigatio, de scheepvaart; verb.

navigo, are.

Navis, net schip; diminut. navicula;

adj. navalis, tot net schip be-

hoorende; navieularis, bootvor-

mig; os naviculare of scaphoi-

deum, net schuitvormig beentje

aan den hand- en voetwortel.

Neania, een kwadejongensstreek;

zonde der jcugd.
Neapolitanus morbus, de veneriscke

of fransehe ziekte.

Nearthrosis, een pseudogewricht.

Nebula, de nevel, de nevelvlek op het

oog; adj. nebulosus, nevelaehtig;

entornol. wanneer eene vlakte hel-

dere en donkere partijen heeft.

Necas, een li]kenhoop.
Nesessltas, de noodzakelijkheid; adj.

necessarius ; necessarii, de bloed-

verwanten.
Necessitudo = necessitas; debloed-

verwaiitschap
; de verhouding ten

opziclite van iets.

Ner.roeomium, een liikehuis, dooden-
kamer, eene dooiikist.

Necrodochium = necrocomium.

Necrologium, de besehouwing aan-

gaande een doode of een lijk;

neerologium cpicriticum, het kri-

tisch onderzoek der oorzakelijke

monienten, die een bepaald steri-

geval hebben moeten bewerken,

Hildenbrand.
Necrologus, gewoonlijk: eene le-

vensbeseliryving van voor korten

tijd gestorvene personen.
Necromantia, de bezwering der doo-

den en het ondervi'agen van deze

;

de zoogenoemde zwartekunst; adj.

necromanticus, de nekromantiebe-

treffende; necromantlon, —teurn,

eene tot het bezweren van dooden
ingerichte plaats; necromantis,

een bezweerclcr der dooden.

Necronarcema, de doodsverstijving.

Nec.ronium, de lijkenstof, eene eigen-

aardige dierlijke stof, welke zich

in begraven l'ijken, meestal te ge-

lijk met de beginnende saponifi-

c'atie, vormt, door Ollivier en Che-

vallier onderzocht.

Necropliaenonienologia, de leer der

lijkverschijnselen.

Necrophobia, de lijkenvrees, de af-

keer van doode lichamen; de yrees

voor den dood, Pierquin; adj.ne-

crophobicus, neerophobus.
Necropsia, necropsis, necroscopia,

de lijksehouwing, het onderzoek

van lijken; adj. necroscopicus.

Necrosemiotice, de leer der teekenen

van den dood.
Necrosis, het afsterven, brandig wor-

den, inzonderheid de beenbrand;

ook de brand ten gevolge van het

bevriezen; adj. necrotieus, afge-

storven, genekrotiseerd.

Necrostda, eene lijkenzaal, het Hj-

kenhuis.
Necrothapta, —thaptes, de_ doodgra-

ver; bij de Nicuw-Grieken : de

geneesheer.
Necrotheca, eene doodkist.

Necrotomia, de lijkopemng; adj.

neerotomicus, neerotomus.

Necroto.vico?}, —je-icum, het lijken-

vergif, de lijkenstof, welkc in
wonden gebracht, deze gevaarlijk
maakt of' als het ware vergiftigt.

Nectare.us, nektaracktig, zeerlekker
smakend: subst. nectar, iedere
^zeer aangename drank.

Nectarihima, bot. een honigdeksel.
jS'edarites =: nectareus : vihum noc-
tarites.met alantswortel gekruide,
ook een zeer lekker smakende
wijn.

Neciarium, bot. het honigbakje; in
de strengste beteekenis cles woords
alleen de in het inwendige der
bloern op hare verschillcnde dee-
len zich bevindende klierachtigc
hchaampjes of verdiepingen, wel-
ke eenoeigenaardige, meestal sui-
kerachtjge vloeistof afseheiden.

Neciarostigma, bot. het sapmerk, een
meestal gekleurd vlelcje, dat naar
de eigentlijke nectarien geleidt en
vooral bij de Pelargonien waar-
genomen wordt.

Nectarotheea, een sap- of honigbak.
Aefrens, tandeloos, edentatus, eden-

tatulus.

Neiaera, neira, het onderlijf; zool.
het aehterlijf.

Xemacanthus, een fossielevinstekel.
Nematodes, nematoidea, de draad-
wbrmen.

Nematosba, de draadvormige water-
planten.

Nemazoones, draaddiertjes, volgens
±5. G-aillon: de mikroskopische
diertjes, door welker aaneenscha-
keling en afseheidinghunner slii-
merige zijwanden de draadvor-
mige watergewassen zich vor-
men.

Nemomma, ulcera, voortvretende
zweren, = nomae.

Neochmosis, de vernieuwing, b. v
van eenkoortsaanval, derecidive!

Neocomium, de onderste Wen van
de krijtvorming.

Neogala, de eerste melk na de ver-
lossing, namebjk de op het co-

lostrum volgende; adj. neogalac-
ticus, neogalicus, neogalus.

JS'eogenes, heogennetos, neoo-nos.
neogojios, op nieuw geboren.
nerboren.

Neolepra.^e nieuwere of westersche
lepra, Fiichs.

Neonatus = neogenes; infans neo-
natus of ook neonatus alleon. een
^pasgeboreu kind.

Neoscytechos, het knarseu als nieuw
leder, of versch-ledergeruisch, dat
bij

_
pericarditis door de auscul-

tatie wordt waargenomen, wan-
neer het exsudaat nog met in
groote^mate voorkomt, 'wordt ge-
woonlijk vcrtaald door strepitus
coriaeeus.

I

Neossinum, het neossine. griekseh:
neossia, hot nest, deeigenaardige
stofuit deindischezwa'iuwnestjes,
is in water bijna niet oplosbaarj
maarzvvelt daarin op tot een e gelei,
die in wijngeest oplosbaar, daar-
entegen in azijnzuur, in verdvmde
mineraalzuren en alkalion onop-
losbaar is. Men kan het uit dien
boofde in weerwil van de gele
kleur, die het met salpeterzuur
aanneemt, niet tot de proteine-
liphamen rekenen; ook van de
lijmgeyende stoffen onderscheidt
het zich wezenlijk; zwavel en
phosphorus komen daarin niet
voor. Mulder geeft hetdeformule
_O2 flv?0 8

j\[ 2.

Neotericus, een jongeling, een nieu-
were, die in den nieuweren tijd
leeft of heeft geleefd: een nieu-
were, die al wat nieuw is aan-
kleeft.

Neoterismus, de vernieuwing, de
_zucht voor al wat nieuw is.

Neothermae, nieuwe baden, volo-ens
oostersehe voorbeelden door Boul-
land te Panjs ingerichte warme
baden.

Neotocerysipelas, de roos bii de pas-
geborenen.

Neotoceri/thriasis, neotocerythrosis,
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de roodzucht, erythema, by de

pasgeborenen.
Neotocicterus, de geelzucht van pas-

geboren kinderen.

Neotoeophthalmia, de oogontsteking
[

van pasgeborenen.

Nephela, nephele, de nevel, de wolk ;
|

nephclae. de nevelvlekken op_ de

oogen; de wolkjes in de urine, i

gesuspendeerd sediment; adj. ne-

phelicus. nephelodes, nevelachtig.

bewolkt; urina nephelodes, urine

met wolkjes, met gesuspendeerd

sediment.
Nephelium, een wolkje; de zooge-

noemde nevelvlek op bet hoorn-

vlies van bet oog.

Neph.elophoromet.rum, een wolken- :

meter, om de richting en de snel-

beid van de wolken te bepalen.

Nepjhraemorrhagia, eene vcrbloeding

uit de nieren.

Nephralgia, de nierpijn; adj. ne-

pbralgicus.

Nephrcimiria, de beleminering van

de pisafscheiding in de nieren.

en daarvan afbangend outbroken

der pis; adj. nephranuricus.

^

Nephrapostasis, —sterna, eene afzet-

ting in de nieren, een nierabsees;

adj. nepbrapostaticus.

Nephrapragmonia, de belemmerde

werkzaamheid der nieren; adj.

nephrapragmonieus, deze betref-

fende.

Nephratonia.m beteekems bet zelide

als nephrapragmonia, atonie of

een toestand van verlammmg bij

de nieren, dien ten gevolge be-

leminering barer werkzaamheid

;

adj. nephratonicus.
- Nep'hrauxe, —xesis, vergrooting der

nieren, door bypertropbie.

Nephrectasia, —tasis, uitzetting der

nieren ten gevolge van eene op-

booping van pis of etter; adj.ne-

PW^taticus.
Jxep/irelcdzis

c]e verzwerino; van de
nieren; ac,;

phreetiens.

'en
; adj. nephrelcotfcus. ne-

Nephremphraxis, de vevstopping van

de niervaten: adj. nephreniphrae-

tieus.

Nephridium, het vet aan de nie-

ren, eene zoogenoemde fascia

renalis of panniculus adiposus

renis, volgens Kraus ook =
nephrion.

Nephrite, een mineraal, ook jade

geheeten, betnephriet.
Nephrion, debijnier.
Nephritidocolica, eene door nieront-

steking veroorzaakte aandoening
van koliek.

Nephritis, de ontsteking der nieren;

adj. nepbriticus, de nierontste-

king betreffende; remedia nephri-

tica, middelen welke op de nieren

of ook wel tegen nierpijnen wer-

ken.
Nephrocele, eene nierbreuk; adj.ne-

phrocelicus.

Nephrochalazosis, nephroeoccosis. de

korrelacbtige ontaarding der nie-

ren, = morbus Brigbti.

Nephrocolica, de nierkoliek.hoofd-

zakelijk een gevolg van nierstee-

nen.
Nephroedema, bet nieroedema, eene

ophooping van voeht onder de

rnembrana propria renis ; hetnier-

gezwel in bet algemeen(?).

Nephrolithiasis, de "

nieren.

Nej)hrolithus, de niersteen, pissteen

in de nieren, met ingesloten pis-

gruis; adj. nepbrolitbieus.
_

Nepkromalaeia, nephromalaxis, de

nierverweking; adj. nepbroma-

lacticus.

Nephromelanorrhoea, de ontlastmg

van een zwartacbtig gekleurde

massa uit de nieren met de urine

:

adj. nephroinelanorrhoicus.

Nep'hromenia, de verplaatsing der

menstruatie naar de nieren.

Nephrometra, bet nierbekleedsel of

fascia renalis.

Nephromiosis, de verklcining van

de nieren.

steenziekte der
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Nephroncus, een niergezwel, som-
wijlen voor nierabsces.

Nephroparalysis, de verlammmg der

nieren; adj. nephroparalyticus.

Nephroparesis, de onvolkomene ver-

lammmg, een daarmede overeen-
komstige toestand van de nieren.

Nephrophlegmone = nephritis; adj.

riephropblegmonieus, —nodes.
Nephrophthisis, bet wegteren der

nieren; adj. nepbropbtbisicus.
Nephropyosis, de verettering van

de meren; adj. nephropyoticus.
Nephrorrhagia, nephraemorrhagia,

eene bloedvloeiing uit de nieren;
adj. nephrorrhagicus.

Nephrorrhois, bij sommigen: nier-
haemorrhoiden, de verplaatsing
van haemorrhoi'den naar de nie-

ren; adj. nephrorrhoicus.
Nephros, de nier; adj.nephricus, de

nieren betreffende; nephroses,
nierachtig, niervormig.

Nepkroscirrhus, de nierkanker.
Nephroscleria, nephrosclerosis, de
verharding van de nieren.

Nephrospongiomata, tuberkels in de
nieren.

Nephrostegnosis, cle verdicbting der
nierzelfstandigheid en dien ten
gevolge ontstane vermindering
van volumen; adj. nepbrostegno-
ticus.

NepJirotomia, de niersnede, nier-
steensnede; adj. nephrotomieus,
nepbrotomus, de niersnede be-
treffende, deze uitvoerende, enz.

Nephrotylonwla, harde, zwamachtige
stoffen in de nieren.

Nephrydrops, de nierwaterzueht.
NejArydrosis = hydronephrosis,

|

Raver, eene door ophooping van
:

urine ontstane uitzetting van het
nierbekken met atropine der nier-
zelfstandigheid.

Nephrypertrophia,, de vergrooting,
bypertropbie der nieren.

Nervinus, dezenuwen versterkend, op
de zenuwen werkend, vandaar re-
media nervia, tonica, excitantia.

Nervus, de pees; bij de ouden: de

zenuve; bot. de ribben der bla-

deren; nervus medius, de mid-
dennerf van het blad; adj. ner-
veus. nit zenuwmassa bestaande:
nervosus, de zenuwen betreffende

;

bot. geribd.

Nesis, het naaien ; cnteronesis, het
samennaaien van geseheiden
darmdeelen ; traumatonesis, het
samenheehtcn van de wondran-
den door middcl van naalden.

Nesteia, nestia, nestis, bet vasten,

nuchferen blijven, de ledige darm

;

adj. nesticus, nestimos.

Nestiatria, nestotherapia, het ge-

nezen door honger, derhalve =
hongerkuur.

Netraneurysma, het spilvormige
aneurysm a.

Netron, de spil; adj. netrodes, spil-

vormig.
Neuradynamia, de zenuwzwakte

;

adj. neuradynamicus.
Neuralgia, de zenuwpijn; in de
pathologic verstaat men onder
neuraigien zickelijke toestanden
van de zenuwen, of het neurilema.
welke bij cbronisch verloop eene
reeks van aanvallen veroorzaken,

die een verschillenden duur beb-
ben, en tussehen welke pjjnlooze

tusschenruimten voorkomen, zon-
der dat de tijd van bet begin en
den duur der aanvallen en vrije

tijden eene zekere regelmatighcid
vertoonen, zoo als bij de tusschen-
poozende koortsen heerscbt; adj.

neuralgicus, b. v. dolor, de van
neuralgie afhangende pijn.

_

Neuranox/ennesis, de regeneratie der
- zenuwen ; neuranagennema, bet
op nieuw gevormde stuk zenuvr,

het zenuwlidteeken.
Neuranaphysis, het weder aan-

groeien of de nieuwe vorming
van vernietigde zelfstancligheid.

Neurarleria, de door het geheele
lichaam gaande verbinding van
de fijnste zenuwtakjes met de
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der genoemde kunst-

fijnste slagadcrtakjes, zoodat ze-

nuw- en vaatzelfstandigheid met
elkander versnielten, Dhges.

Neurasthenia, de zenuwzwakte , of

te geringe zenuwwerkdadigheid;
adj. neurasfchenicus.

Neurectome, —mia, het uitsnijden

van een stufc zenuw; adj. neu-

rectornieus, —tomus ; neureeto-

mmu, —mus, een werktuig tot het

verrichten

bewerking.
Neurectopia, de verandering in lig-

ging van eene of raeer zenuwen

;

adj. neurcetopicus.

Neumnpodimms, de onderdrukking

van de zenuwwerkdadigheid; adj.

nenrenipodisticus.

Neicria membrana, neurion, een

fijn zenuwvlies, b. v. de retina

van het oog.
Neurilema, lteil, neurilyma, de

zenuwschede.
Neuriorrhobdia, de staafjesvormige

lichanien, de staafjeslaag van net

netvlies, corpora virgaeforraia,

Bidder.
Neurischias = ischias nervosa Co-

tunni.

Neuristos, het- zermwweefsel.

Neuritis, de ontsteking van de ze-

nuwen; adj. neuroticus.

Neuroblacia, de ongevoeligheid van

de zenuwen

.

Neurockondrodes ligarnenturn, een

vaste kraakbeenachtige band.

Neurodealgia, de ziekelijke prikkel-

baarheid en pjjnlijkh'eid van het

netvlies.

Neurodeatrophia, de atropine, het

wegteren van het netvlies.

Newodeomyeloma, de mergzwani
van het netvlies.

Nmrodwspongus = neurodeomye-
lonia.

Neurodes, neuroides, zenuwachtig,
met eene zenviw ovcreenkomende

:

tunica neurodes, een zenuwvlies,
^speciaal: het netvlies.

Neurodiastasis, het vaneen staan

van de einden eener geseheidene

zenuw ; de onregelmatige verwij-

dering van samenliggende zenu-

wen van elkander, b. v. door tus-

•schenliggende gezwellen, enz. ;
=

neurectopia, Ludwig.
Neurodynianis, de zenuwkraeht, ze-

nuwwerkzaamheid ; adj. neurody-

namicus.
Neurodynia,, een aanhoudend, pijn-

lijk, trekkend gevoel in dezenu-
wen; adj. neurodynicus.

Neurod/i/senteria, de loop met ner-

vens of typheus karakter; adj.

neurodysentericus.
Neurogamia, de innige zenuw- of

levensverbinding, zoo als bij het

dierlijk magnetismus zonae plants

hebben; vandaar =
tismus; adj. neuroganiicus.

Neurogangliitis, de ontsteking der

ganglienecllen.

Neurogenesis, —genia, de vormiug
of het ontstaan van zenuwen.

Neuragraphia, de beschrijving en
afbeeldmg van de zenuwen.

Neurolemmatitis, —lemmitis, de ont-

steking van het netvlies.

Neurologic,, de leer betreffende de

zenuwen; adj. neurologicus, neu-

rologus. de neurologie betreffende,

deze uitoefenende en leerende.

Neuroma, eene aan de zenuwzelf-

standigheid gelijke massa. pseudo-

neuroma, welke eene pijnlijke

zwelling in het verloop van eene

zenuw doet ontstaan ; een uitwas

op de zenuw zelve.

Neuromalacia, neuromalaxis, de ze-

nuwverweeking.
Neurorneninx, de uitbreiding van

eene zenuw, b. v. de retina.

Neurometadrasis, de werking der

zenuwwerkdactigheid van het cone

liehaam op het andere, zoo als men
aanneemt bij hetzoomagnetismus.

Neurometastasis, de verplaatsing van

eene ziektestof of van eene ziekte

op de zenuwen; adj. neurome-

tastatieus.

*EUKOMY3LITIS — NEUKOTltOSlS.

vanNeuromyelitis, de ontstekinj
^het zenuwmerg.

Neuromyeios, het zenuwmero"; adj.
neuromyelodes, aan zenuwmer'cr
gelijk; dolor neuromyelodes =
neuralgia.

Neuron, de zenuw; adj.

201

de zenuwen betreffende. daar
afkomstig.

Nmronosos, neuronusos,
uuwzickte.

neuneus.
iwan

eene ze-

eene zenuwsteek-Neuronygma,
wonde.

Neuronyxis, het aansteken van eene
zenuw: adj. neuronycticus.

A europathia, een zenuwlijden in het
algenieen; adj. neuropathicus.

Aeurophengos, het lichten van ze-
nnwzelfstandigheid, b. v. van
het netvlies bij zeer gevoelige
diercn. °

Neurophlegmone = neuritis; adj.
nenrophlegmonicus, neurophleg-
inonodes.

Neurophlogosis — neurophlegmone;
neurophlogoses, volgens 'Schon-
lem

:
eene bijzondere ziekteklasse,

aan de phlogoses verwant, zich
onderscheidende door het groote
aandeel dat hetzenuwstelsel daar-
aan neemt; vroeger werclen deze
ziekten deelsinnammationestoxi-
cae, deels neuroparalyticae ge-
noemd. °

NeuropMhalmia, de nerveuse ooo'-
_ontsteking. °

Neurophthisis, het wegteren der ze-nuwen, eigenlijk tabes nervosa;
jadj. neurophthisicus.

Aeurophysice, de leer van de phv- I

sisehe wetten, welke zich op het
jzenuwsteisel doen gelden.

'

Neurophjsiologia, de zenuwphvsio-
iogie.

J

Neuroploca, een zenuwknoop, gan-
glion.

°

Neuroptera, de vliesvleugeligen, een
tamihe van insekten waartoe
onder anderen de libellen be-
nooren.

|

Neuropteris, een familie van fossiele
I varens nit het steenkool.A euvopyra, neuropyrctos, de zenuw-

Icoorc-s; adj. neuropvreticus.
i\ eurorrheumatismus, "

h et zemnv-
rheumatismus, inzonderheid in
_de zenuwscheden.

freuroscenogruphia = neurogra-
jhia. °

Neuroscirrhus, de zenuwkanker. een
verhard zenuwgezwel in het al-
.gemeen.

Neurosis, hieronder verstaat men
gewoonlyk ty]nsche ziekten van
het zennwstelsel, terwijl alle
koortsachtige aandocningen. zoo-
genoenido nerveuse koortsen, met
yatzondenng van de intermitten-
tesworden mtgesloten: adj.neu-

i

roticus
; remedia neurotica= ner-

vma.

|

Neurasthenia, te groote werkzaam-
lieid der zenuwen; eene ziekte
van of met concontratie der le-

I

yenskracht in het zenuwstelsel,
Ijobstem.

Neuro&tremma = neuroploca.
Neurothele, hetzenuwtepeltje: dimin.
neurothehum; adj. neurotheleus,
tot de zenuwtepeltjes behoorende.
deze voruiende.

Neurothelitis, de ontsteking van de
^zenuwpapilleu.

Neurothlipsis, eene drukking op de
zenuwen; adj. neurothliptieus.

A eurotitis, de ontsteking der zenu-
wen van het inwendige oor.

Neurotomia, de zenuwsnede of de
kunstmatige scheiding van eene
zenuw; de anatomische ontledino-
en het onderzoek der zenuwen"
bij de ouden meestal: de belee-
diging eener zenuw; adj. neuro-
tomieus, —tomus.

Neuroloxica, nosemata, de zenuw-
vergiftigmgen eene soort van de
homootoxica, C. H. >Schultz.

Neurotrosis, —trosmus, de verwon-
ding eener zenuw ; neurotroma,
de zenuwwonde zelve; adj. neu-
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rotrotus, aan eene zenuwwonde

lijdende.

Neurymen = neurilerua, ncurilyma.

Neurymenitis, de ontsteking ran een

zeiiawvlies; neuryniemtis ophtkal-

niica, de ontsteking vail het net-

vlies. ,.

Neuter, gebruikelijk ook neutralis,

seen van beide; saha neutra, neu-

trale zou'cen, vroeger diegenen ge
:

noenid .welker basis een alkali

vormt, ter onderseheuhng van de

salia media; tegenwoordig ook

die bij welke noeh basis noch

zuuv clen boventoon voert; ge-

bruikelrjk subst. neutralitas, ae

neutraliteit, onzijdigheid.

Nea>, de dood, het dooden, vermoord

worden; verb, neco, are, dooden.

Warns, de verbinding, samenliang;

nexus causalis, de oorzakelrjke

verbinding; verb, necto, ere.

Nieolum. bet nikkel, een. metaal

dat deels gedegen, deels gebon-

den voorkomt.
Nicotianinum, de tababskamfer, met

j

narkotisch. te bereiden door dis-

tiUatie van tabaksbladeren met

water, waarin na verloop van

eenio-en trjd witte bladvormige

kristallen ontstaan; oplosbaar in

aether en liquor kali hydrici.

Nicotinum, een alkaloide in de

tabaksplant, inzonderheid m de

bladeren en zaden, als appel- en

citroenzuur zout voorkomende;

eene kleurlooze olie van scherpen

reuk en smaak naar tabak, in

-water zeer oplosbaar. en vertoont

dan eene sterk alkahsche reactie

;

in den waterhoudenden tcestand

verstijft bet bij 10°.

Nktaiio. nictitatio, bet met de oogen

knijpen; verb, nictito, are; mem-
toeana nietitans, het bmdvlies_ 01

knipvlies, als derde ooglid, in-

/.ondcrkeid bij vogels voorko-

mende.
Nidor, de damp, geur; adj. nido-

rosus, damp of geur verspreidend.

Nidus, bet nest; verb, mdulor, an,

nestelen; bot. bulbus mdulans,

een nestelende bol, wannoer bin-

ken de vliezen, b .
v, van bet

look, vele kleine bolletjes zitten;

semina nidulantia, nestelende za-

den, wanneer deze vrrj en zonaer

orde in de sappjge massavan lie.

pericarpium liggen, b. v. bg den

oranjeappel. .,-.--
Niger, zwart; subst. mgredo, mgri-

ties, nigritudo : nigricans, zwart-

acbtio-
: nigrescens, zwart wor-

dcnd,°in de zwarte kleur over-

gaande; verb, nigresco, ere, zwart

worden. ,

Nigromantia — necromania, de

zwarte kunst.
.

NiJiilum album, bet witte mete, de

zinkbloemen of bet witte zmk-

oxvde.

I
Nimbus, een regcnvlaag, stortregen

;

de stralenkrans om bet lioold op

afbeeldingen van heihgen.
_ .

Nimius, te groot, te veel ; adv. minis,

1
Niobium^ een door Rose ontdckt

metaal, dat veel overeenkomst

keeft met tantalium.

Nipadites, een ibssiele palmnoot.

Nmkabkp&ia, de sneeuwblmdneid.

Niplwtvpttotes = mphablepsia; ni-

photyphlosis, het ontstaan van de

sneeuwblindheid.

Nidus, zoude eene aan zoster ge-

lnke' huidziekte aanduiden.

Nims, nixus, bet streven, de aan-

drift, zucbt; nisus formativus, de

vormdrift, Blurueubach; msus or

nixus parturientiuin, de geboorte-

weeen: verb, nitor, ti.

NUor, de gians; adj. mtidus, b. v.

bot, semen, giiusterend; verb.

niteo. ere. »

Nitras. een salpeterzuur zont, o. v.

nitras kalicus of potassae, sai-

NiiSllm of nitrylium. een nitril.

De nitrilen ?Aw tot
,
d° ±amllf

der amiden en imiden uelioorende
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verbindingen der aminoniuni-

oxydezouten, waarbij al de wa-
terstof van bet ammonium met
4 atom en zuurstof uit het oor-

•sproiikelijke zont is nitgetreden,

van welke laatste 3 atoroen zuur-

stof uit het zuur en 1 atoom
znurstof uit het ammoniumoxyde !

afkomstig ziju, Scblossberger,

Acidum nitrilienm, het nitrilzuur;

als nitrilzuren kan men volgens
Schlossberger de tot dusverre

imiden genoemde verbindingen
>

beschouwen.
Nitrococci-cum acidum, hot nifcro-

coecusznur, uit het karruijnzuur

door salpeterzuur verkregen, in

gele rhombisehe plaatjes, lost

op in koud, veel mecr in heet

water, in alkohol en aether;

zijne oplossingen klcuren de huid

Nitrocodeinum, het nitrocode'ine,

eene nitrobasis, te bereiden door

behandeling van codeine met sal-

peterzuur.

Niirogenium, de stikstof, basis van
het salpeterzuur.

Nitromannilum, een door Domonte
en Sobrero uit het mannite be-

reid substitutieprodukt, dat zich

boven andere lichamen onder-
seheidt door groote neiging tot

Jsristallisatie.

Nitropopulinicum acidum, het nitro-

populinezuur, door Stenhouse be-
reid uit Populus balsamifera;
kleurlooze kristallen, weiker op-
lossingen geel zjin gekleurd; in
water gemakkelijk oplosbaar,
meer nog in wijngeest.

Nitrxim ==. kali nitricum. salpeter;

adj . nitricus. salpeterzuurhou-
dend; nitrosus, salpeterigzuur-
houdend; acidum nitricum, het
salpeterzuur; acidum nitrosum,
het salpeteri^zuur ; nitratus, met
salpeterzuur bedecld

;
pnlvis ni-

tratus, het bnskruid.

Nix, de sneeuw; adj. nivalis,

sneeuwachtig; niveus, sneeuw-

achtig, sneeuwwit, zeer wit.

Noasthenia, de verstands-, geestes-

of gemoedszwakte ; adj. hoasthe-
nieus.

Nocens, nocivus, schadclgk; verb,

noceo, ere.

Noctambulatio, noetambulismus, het
naeht- of slaapwandelen; noctam-
bulo, noetambulus, de naehtwan-
dclaar, niaanzieke; noctambula,
de slaapwandelaarster.

Nodurna, de nachtvlinder.

Nod.osaria. een geslacht van fora-

miniferen.

Nodosis, de knoestziekte, tusschen
jicht en rheumatismus het midden
houdende, Haygarthe.

Nodus, de knoop, knoest, eenklein
knoestachtig gezwel; nodus chi-

rurgicus, de cliirurgiselie knoop;
nodus hystericus = globus h.

;

dimin. nodulus; adj. nodosus,

knoestachtig, vol knoesten; ar-

thritis nodosa, de knoestjicht.

Noeggerathia, een geslacht van bla-

deren uit het steenkool- en perm-
sche tijdperk.

Noiima, de of het gedachte, het ver-

stand ; noesis, het denken, de ver-

standelijke werkzaamheid ; adj.

noeticus, noetos, geschikt tot

denken.
Noli rne tangere, wil mv\ niet aan-

raken, eene soort van kankerge-

zwel dat vooral operatieve hulp
verbiedt.

Noma, nome, eene om zich heen

vretende zweer; de zoogenoemde
waterkanker, in den regel bij

kinderen, zelden by volwassenen.

Nomas, een nomade, iemand die

een herders- of been en weder
trekkend leven leidt; nomades,
bijnaam van een soort van
cluiven.

Nomos, de wet, het richtsnoer; het
bescheiden deel of hettoegedeclde.

Noocldria, Kieniami, zie: nooste-.

resis.
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Noologia, de leer vaa het verstand,

eene in de 17de eeuw opgcworpene
leer, welke 'door de kennis van de

verwantschap der dingen tot de

kennis tenner oovzakeh zoude lei-

den; adj. noologicus, noologus.
Noosieresis, nooehiria, het beroofd

zijn van verstand, inzonclerkeid

door narkotisehe middelen, zoo-

genoemde liefdedranken, stoor-

nisscn van den slaap, enz.

Norma, het richtsnoer, de regel;

adj. nornialis, regelmatig; clik-

wijls ook in de plaats van na-

tuurlijk.

Nosaetiologia, de leer der ziekte-

oorzaken; adj. nosaetiologicus,

—lSgus, de nosaetiologie betref-

fende, zich daarmede bozig hou-

dende.
Nomnthropochemia. de pathologische

scheikundc van het menschelijk

organismtis.

Nosasontologia, nosazologia, Kieser,

dc leer van de zicktepotentien of

ziek makende invloeden; bij Ga-
len us: de zickteoorzaken.

_

Noseleia, noselia, de verpleging van

of het waken bij zieken.

Nosema, noseuma, de ziekte; adj.

nosematicus, l.ijdend, ziek, van
ziekte afkomstig, Ploucquet.

Nosephorus, ziekte verwekkend.

Noseropheretron, een draagbaar voor

zieken.

Noserockrema, een werktuig dat te

gelijk als wagen, draagbaar en

bed voor zieken kan worden ge-

bezigcl.

Noserus, tot ziekten gene'.gd ma-
kend; ziekelijk.

Nosistoria, de gesehiedenis van eene

ziekte in het algemeen; eene

ziektegeschiedenis.
Nosocefihalus, eene gedurende de
zwangerschap door ziekte ont-
stane misvorming van het hoofd.
.Geoffrey St. Hilaire.

NosocMhonograp/ria, de beschrijving
der woonplaats. het punt van

uitgang van endemische ofvolks-

ziekten; adj. nosockthonographi-
cus.

NosochtJionologia, nosochorologia, de

geneeskundige aardrijkskundo.

geograpkia uiedica; adj. nosoeh-

thonologieus.
Nosocorma, nosocomesis, de vevzor-

ging van zieken; nosoeomus, de

ziekenverzorger.
Nosocomium, een ziekehuis.

Nosodes, lijdend, ziekelijk, ziek rna-

kend.
NosodocMum, het ziekehuis, een

hospitaal.

Nosoyenesis, nosogenia,het ontstaan

en de ontwikkcling van eene

ziekte; adj. nosogeneticus.__

Nosographia, de ziektebesebrjjving;

adj. nosographicus.

Nosologia, de ziekteleer, leer van
het wezen eener ziekte; de spe-

eiele pathologic, Ploucquet; adj.

nosologicus.

Nosonomia, de leer van de wetten
volgens welke de ziekten^ zich

ontwikkelen; adj. nosonomicus.
Nosopo&ticus, ziekte verwekkend,

morbificus.
Nosotheoria = nosologia.

Nosotroplria, het aanhouden van
eene ziekte; een voortdurend oor-

zakelijk ziektemoment; eenelang-
durige ziekte, Pinzger; adj. no-
sotrophos, de ziekte'verlengend;

nosotrophi, geneeskundige kwak-
zalvers.

Nostalgia, het heimwee; adj. nos-
talgicus.

Nostomania, nostromania, eene reeds

in roelancholie overgegane nos-

talgia.

Nota, het kenmerk, het teeken ; nota
primitiva, de priraitiefstreep bij

de ontwikkeling van het embryo
in het ei; verb, noto, are, aan-

wijzen, doen kennen.
NotaeomyeUtis, notoruyelitis, de rug-

gemergsontsteking ; notomyelos.

net ruggernerg.
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Notalgia, notialgia, de ruggepijn;
adj. notalgicus.

Nolenceph&his. eene_ misgeboorte
welker heisenen in hunne ge-
wone grootte, met het kleinere
gedeelte in het achterhoofd, met
het grootere gedeelte tusschen de
naar. achteren openstaande bo-
venste wervclbeenderen liggen,
Geoffrey St. -Hilaire. Nosehce-
phaloceie moet den zelfden of een
gelijken tocstand aanduiden.

Nollms, valseh, onecht. spuvius.
Notidanus, een fossiele haai uit het
jura en het krijt.

IS'otio, het begrip.
Notts, notia, de vochtigheid; het

ijzer-, koperroest.
Notoylypta, —ter, —tes,

_ de rugge-
schaaf, een tegen het jeuken van
den rug in sommige streken ge-
bruikeljjk werktuig.

Notorneles,^ eene misvorming met
overtollige ledematen aan den
rug.

Nolo-phorus, volgens Marga en Geof-
frey St. Hilaire: eene misge-
boorte met eene zakvormige uit-
breiding der hnid in het midden
van den schedel, het achterhoofd,
enz., tot aan het heiligbeen, eene
jaeer onivangrijke spina bifida.

Notornis, een kortvleugelige vo°-

el
uit het alluvium van Nieuw-
Zeeland.

Notorrhizeac, de planten. nit de fa-
milie der Orucifcrae, welker gladde
zaadblaadjes op den rug van de
jradicula liggen.

Notos, de rug.
Nototherium, een fossiel viervoetio-

dier uit het alluvium van Au-
stralie.

Novaada, een zeer scherp mes. in-
jjonderheid een scheermes.

Novilunium, de nieuwe maan.
Novus, nieuw; subst. novitas, de

nieuwheid, het nieuwtje.
A7ox, de nacht; adj. nocturnus, nyc-

toides.

Noxa, de schadelijkhcid ; adj. noxius.
Nubes, cle wolk; dimin. nubecula.
Nubilus, troebel, bewolkt; nubila,

plur., de vvollten.
Nucha, de nek; adj. nuchalis.

:
Nucleolus, een kl'eine kern, een

|

Jiernlichaampje.
Nucleus, de kern, de eel kern; bot.
een lichaam dat aan de punt van
het ovulum voor den dag komt
en de niassa doorboort; nucleus
ossificationis, het uitgangspunt
van het verbeeningsproce's; adj.
nuclearis.

Nuadanium,, bot. de steenbes, eene
vleezige vrucht, welker endocar-
pium een steenachtigen toestand
^aangenomen heeft.

Nudus, naakt; bot. flos nudus, eene
bloeui aan welke het perianthium
ontbrcekt; subst. nuditas; verb,
nudo, are, ontbloofcen.

Numerus, het getal; adj. numero-
sus, talrijk; verb, numero, are.

Nummulina, mummulites. fossiele
foraminiferen uit de '

tertiaire
lagen.

Nuntius, cle bode, de trjding, het
bericht; verb, nuntio, are.

Nas, het gemoed, het verstand, de
rede.

Nuto, are, knikken; bot. overhan-
gen, b. v. flos,' entom. caput nu-
tans; subst. nutator, de knik-
kende b. v. musculus nutator =:
sternocleidomastoideus; nutus. de
wenk.

Nutrimen, nutrimentum, het voe-
dingsmiddel; nutritio, mitritus,
de yoeding; adj. nutritius, nutri-
torius, voedend, b. v. vasa nutri-
tia, de_ voedingsvaten ; verb, nu-
trio, ire; nutrientia remedia.
voedende middelen.

Nutrix, de voeclster, eene min.
Nix, de noot; bot. eene harde

drooge, niet openspringende een-
zadige vrucht; dimin. nueula,

Nychthemeron, dag en nacht. een
tyd van 24 uren.
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Nyctalopia, de dagblindheid ; nyc-
talops, de dagblmde, iemand die

bij dag bijna in bet geheel niet,

bij naekt daarentegen goed kan
zien.

Nydegersia, bet opspringen uit den
slaap bij naobt.

Nyderinus, nachtelijk, donker; fe-

bres nyeterinae = f. nocturnae.

Nydiplandos, —polos, —poms, een

nacht- of slaapwandelaar.

Nydobasis, nyetobatesis, bet slaap-

of naektwandelen.
Nyctophilia, de steimneloosheid bij

dag, J. Fr. Knaf.
Nydotypklosis, de nachtblindheid.

N'yc/m'a, de steek: adj. nygmatieus;
emplastrum. nygmaticnm, een

pleister tegen gestoken wonden.
Nyrnpha, de ninif, de braid, jongo

'vrouw; nympbae, de kleine

schaamlippen; entomol. insek-

Oaralgia, ©analgia, de pijn in de

eierstokken.

Oariocele, eene eierstokbreuk, in

welke men vermeent den eierstok

te hebben gevonden.
Oariocyesis, de .eierstokzwanger-

schap; adj. oarioeyeticus.

Oarion, de eierstok; adj. oaricus,

b. v. graviditas oarica = oario-

cyesis.

Oanoncus, bet eierstokgczwel.

Oarioparedama, de abnormale uit-

zetting van den eierstok.

Oariopathia, een lijden der eierstok-

ken- in bet algemeen; adj. oario-

pathieus, een zoodanig lijden be-

treffende.

Oariophyma, een niet hard b. v. by-
j

dropiseb gezwel van den eierstok.
Oariorrlw-xis, de verscheming van
den eierstok; adj. oariorrhecticus.

Oarioscirrkus, de kanker van de
;

eierstokken.

tenpoppen met onvolkoruene ge-

daanteverwisseling, Lamarck.
Nymphauxe, de vergrooting,_kyper-

trophie, of ook de verlenging der

kleine scbaaralippen.

Nymphilis, de ontsteking van
_
de

kleine scbaamlippen of clitoris.

Nymp/mnania, de mansdolheid, de

ziekelijk verboogde geslachtsdrift

bij de vrouw; adj. nymphoma-
nieus.

Nyniphonciis, een gezwel aan de
kleine scbaamlippen.

Nymplioiomia, de gedeeltelijke ver-

wijdcring van de vergroote kleine

schaamlippen of clitoris.

Nystagmus, betkrampachtig trekken
van de oogleden of den oogappel
zelven, zoo als bij groote slape-

righeid wordt waargenomen.
Nj/x = nox.

Nyais, bet steken, insteken.

Oariosleresis, de extirpatie, hot uit-

snijden van den eierstok.

Oarills, de ontsteking van den eier-

stok; adj. oariticus.

Oariydrops, de waterzueht van de

eierstokken.

Oariypertrophia, de vergrooting, hy-
pertrophic van den eierstok.

Obauditio, obauditus, de hardhoo-
rendbeid.

Obclavatus, omgekeerd knodsvormig.
Obcoecatio, bet' blind maken, devef-

blinding; verb, obcoeco, are.

Obconicus, omgekeerd kegelvorrnig,

met de punt naar beneden.

Obcordatus, obeordiforrois, omge-
keerd bartvormig.

Obclorrnitio, bet inslapen. obdormitio

artimm. voor stupor artuum.

Obdudio, bet bedekken, verbergen

;

dikwijls gebezigd voor lijkope-

ning," b. v. obductio legalis, de ge-

recbtelijke lijkopening; verb, ob-
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>.

duco, ere. overtrekken, bedekken

;

openen of ondcrzoeken vanlijken,

Obdos, de spies, pijl, spits; adj.

obelaeus, pijl- of spiesvormig

:

sutura obelaea = _s. sagittalis.

Obenitas, de zwaarlijvigheid, vet-

zucht; adj. obesus, iijvig, vet-

zucbtig.

Obex, de hinderpaal, hindernis.

Obfuscatio, de verduistering, b. v.

van bet gczichtsvermogen ; verb.

obfusco, are.

Objectum, bet voorwerp; adj. ob-
jeetivus, wat binnen bet bereik

der vraarneming valt; verb, ob-
jicio. ere.

Obitus, het sterven, de dood ; verb.

obeo, ire, sterven.

Oblatus, aangeboden; oblata pla-

ccntula, de oblie; oblatae laxati-

vae, afvocrende oblieen; verb, of-

fero, erre.

Obledatio, de verlustiging; oblee-

tamentum, een verlustigiiigsmid-
;

del; verb, oblecto, are.

Oblinitio, bet bestrijken met een
oenseel; verb, oblino, ere.

Ob'.iquilas, de seheefheid, de schuine
stand b. v. der tauden; adj. obli-

quus, zijdelingscli, scheef, schuin, )

bot. gedraaid, b. v. folia obliqua,

wanneer de eene rand naar boven,
de andere naarbeneden gekeerd is.

Oblileratio, de sluiting; vergroeiing
van bet lumen, vooral van vaten;
bet uitwisschen, vernietigen; verb.

oblitero, are, gesloten worden.
door vergroeiing.

Oblivio, bet vergeten, de vergeet-
acbtigheid; verb, obliviscor, ci.

Oblongus, langwevpig, b. v. folium.
Obmutescenlia, het plotseling storn
worden : verb, obmntesco, ere.

Obnubilalio, de bewolking, verduis-
tering; o. capitis, de verduistering

des gezicbts; verb, obnubilo, are.

Obolus, in gevvicbt een halve scru-

pel, 10 grein.

Obomasum, de vierde of lebmaag
der herkauwende dieren.

Obovatus, omgekeerd eirond.

Obrutus, belast, beladen; sanguine

obrutus, met bloed overvuld; verb,

obruo, §re, belasten.
Obscoenus, vuil, smcrig, ook in het
spreken : partes obscoena, de
schaamdeelen.

Obscuratio, de verduistering ; obseu-
ritas, de duisternis; adj. obseurus;
verb, obscuro, are, verduisteren.

Obsequium, de geboorzaambeid ; adj.

obseqniosus ; verb, obsequor, qui,

geboorzamen, aan iets volcloen.

Observatio, de Avaarneming; obser-

vator, een waamemer; verb, ob-

servo, are.

Obsessus, bczeten, daemoniacus; be-

zet, b. v. met baren; verb, obsi-

deo, ere.

Obsidianus, een glasachtig lava van
de vcldspaatfaikilie, het obsidiaan.

Obsitus, bezaaid, bezet, bedekt, b. v.

met vlekken; verb, obsero, ere.

Obsolelus, verouderd, buiten gebruik
gekomen, eenzaam, verlaten, on-
cluidelijk; van do kleur: vcrscho-

ten; verb, obsolesco, ere, buiten
gebruik komen.

Obstetri.v, de vroedvrouw; adj. ob-
stetricius. obstetricalis ; ars obste-

tricia, de verloskimde; medicus
obstetricius, de vcrloskondige

:

sella obstetricalis, de stoel oni

in te baren ; verb, obstetrico, are.

Obstipatio, constipatie, de verstop-

ping b. v. alvi, van den stoel-

gang; verb, obstipo, are.

Obstipitas, de schuine stand, b. v.

capitis of colli, de schuine hals

of boofd, met gelijktijdige stijf-

heid; adj. obstipns, scheef, b. v.

caput.
Obslntdio, de verstopping; verb,

obstruo, ere; obstruentia remedia,
verstoppende middelen.

Obstapefactio, de bedwelming ; verb,
obstupefacio, ere; obstupefacien-
tia remedia, bedwelmende mid-
delen, b. v. narcotiea.

Obtzdo-venosas. bedekt seaderd.
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Obluraiio, het sluiten, dichtmaken,

b. v. van eene opening; obtu-

ramentum of obturaculum, een

slnitings- of verstoppingsmiddel;

obturator, een sluiter, verstopper

;

obturator palati, de toestel tot

het sluiten eener tegennatuur-
lijke verhemelteopening ; verb,

obturo, are.

Obtusanijulus. met stompe hoeken.
Obiusalus, afgestompt.

Obiusus, stomp; verb, obtundo, ere:
j

remeclia obtundentia,afstompende |

middelen.
Olivias, te gemoet kornend, voor-

koinend; adv. obviani, te gemoet.
Obvolatio, de inhulling, bedekking:

verb, obvolvo. ere; remedia ob-

volventia. involventia, inwikke-

lende middelen.

Occasio, de gelegenheid; adj. occa-

sional; causae occasionales, de

gelegenheid sevende oorzaken.

Occasus, de ondergang, b. v. solis;

verb, occido, ere, ondergaan, te

gronde gaan.
Occipitium, occiput, het achterhoofd

:

adj. occipitalis.

Occultm. verborgen; verb, occulo.

ere; occulto, are.

Ocellus, entomol. de oogvlek, het

nevenoog, de enkelvoudigeoogen
bij de insekten: adj. ocellatus.

Ochema, een middel om iets te ver-

wijderen, een voermiddel of dra-

ger, het vehiculum, b. v. voor

geneesmiddelen, voor aansteke-

lijke stoffen.

Ocl'ira, de oker, ijzerhoudcude aarde;

adj. ochrodes, ochroides, oker-

kleurig, geclachtig rood: ochros.

vuilgeel, roodachtig.
Ochreae, bot. het tuitje, dunnevlie-
zige buisjes, die den stengel en
de takken boven den oorsprong
der bladcren omringen: adj. ochre-
atus.

Ochriasis, de vuil-gele gelaatskleur

;

= ochropyra.

Ochropyra, de gelc koorts.

— ODME.

Ochthodes, randaehtig opgeheven;

ulcus ochthodes, eene zweer met
calleuse randen.

Ocrea. een beenharnas; bij sommi-

gen = crista tibiae.

Octaedron, een liehaam, b. v. een

kristal, ' niet 8 vlakken.

Octameniaeus,octamenus , aclitmaan -

den durende.
Octandria, de klasse der planten
met 8 meeldraden bij Linne.

Odarius, een pint.

Octimestris = octameniaeus.

Oev.lomotorius, ncrvus, het derde

zenuwpaar.
Oculus, het oog; adj. ocularis; ocu-

latio, het inenten; oeulista. een

oogarts.

Oeyodinims, de geboorteweeen be-

spoedigende, b. v. pulvis, een de

weeen bevorderend middel.

Ocyop/ionus, snel dooclend.

Oeyotoceus, snel barend; het snelle

baren bevorderend.

Ocytoeos, de geinakkelijke en snelle

verlossing; een geniakkelijk en
snel verloopend kraambed; adj.

ocytoeos, snel barend.

Odinagogus, de geboorteweeen be-

vorderend, vandaar remedia odi-

nagoga, de weeen bevorderende

middelen.
Odinolyonta remedia, de weeen ver-

zachtende middelen.

Odinolysis, de vermindering of ver-

zachting van de weeen.
Od.inopoeas, de barensweeen doende
ontstaan; vandaar remedia odi-

nopoea.
Odis, odin, de barens- of geboorte-

weeen: odinicus, de weeen be-

trenende.
Odium, de haat; adj. odiosus, ge-

haat, hatclijk; verb, odi, isse.
_

Odmalea excrementa, kwalijk rie-

kende uitscheidingen ; inzonder-

heid bij kraarnvrouwen ; odina-

leus, kwalijk riekend, stinkend.

Odme, de. reuk, stank; adj. odino-

des: odmoclea = odinalea.
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Odmylum, —Hum, het odrayl, een
raclikaal in knnstmatig gezwa-
velde often, Cs H 8

, dat met het
bntyren isomeer schijnt te zijn.

Odonlaganactesis = odontocnes'is.

Odonlagma, eene brcuk der tan-
den.

Odontagogum, de tang om tan-
den uit te trekken; een tand-
sleutel.

Odontalgia, de inzonderlieid rkeu-
matische tandpijn; adj. odontal-
gias.

Odontamblyogmus, hot stomp zijn
der tan den.

Odontapotribe, odontapotripsis. het
afslijten der tanden. Lobstein.

Odontapotrophia, het kleiuer wor-
den, het athemen der tanden.

Odontasp-is,
_
een geslacht van fos-

sieie haaien nit het krijt.

Odontdephas, de ivoorzeifstandig-
heid van de tanden.

Odonteuros, de beeneter der tanden.
Odonthaemodia = haemodia.
Odonthercos, eene rij tanden, het

gebit.

Odonthyolos, het glazuur der tan-
den, het email.

Odonthyperaesllmis =z haemodia.
Odonliasis, het nioeielijk tanden !

krijgen.

Odontcatna, de tandheelkunde;
odontiatros, een tandgeneesheer

;

adj. odontiatricus.
Odonlicus, de tanden betreffende

:

odontiea remedia, tandmiddelen!
Odontitis, de ontsteking der tan-
den; adj. odontiticus.

Odontobothrion, —thrium, de tand-
kas, alveolus; odontobothritis, de
ontsteking der tandkassen.

Odontochalix, het tan d cement.
Odontocniisis, —cnesmus, het pijnlijke
jeuken van het tandvleesch.

Odontocolla, het tandcement.
Odontocomium, odontonosocomium
eene inrichting ter genezing van
tandlyders.

Odontodes, —toides, tandvormig.

OdontodiarrJioea, de diarrhee der
kleine kinderen bij het tanden
krijgen.

OdordoglypMs, —
glyp]l01h een Y{j\

voor de tanden.
Odontolithus, de tandwijnstecn.
Odontologia, de leer der tanden.
Odontoloxia, de sennine stand van
de tanden.

Odontomys, het merg of de pulpa
van de tanden.

Odontmiecrosis, de brand of het ver-
sterf van de tanden.

Odontonosologia, de leer aangaande
de tandziekten.

Odontoparallaxis — odontoloxia.
Odontopatlwlogia, cle leer van de
tandziekten.

OdontopMegmone = odontitis, in-
zonderlieid ontsteking van de
lagere gedeelten der tanden.

Odoniophyio., het insehieten der tan-
den^ het uitbreken der tanden,
denfcitio.

Odonlopiester, de tandpers, een
werktuig aanbcvolen te'gen tand-

Odontoprisis, het tandenknarsen.
Odontoprion, de tandzaag, tot het
afzagen van tanden.

Odontopteris, een fossiele varen uit
het steenkool.

Odontorrkine, de tandvijl.

Odontorrhiza, de tandwortel.
Odontoscliisis, het spljjten van een
of meer tanden; odontoschisma.
de tandspleet zelve.

Odontosis, de tandvorming, het uit-
breken der tanden.

Odontospasmus, de tandkramp, ont-
staande ten gevolge van het
moeielijk tanden krijgen.

Odontosphacelismus, het bederf aan
de tanden.

Odonto&teoplvyton, een tanduitwas,
Lobstein.

Odontosteresis, het verlies van tan-
den; adj. odontostereticus.

Odontostichos, odontosthoechos, eene
rij tanden.
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Odonlosmerisnms, het tandenklap-

peren.
(jdontotheca, een tandzakje.

.Odontotherapia, de geneeskunde van
de tanden.

Odonloirimma. een tandpoeder, pul-

yis dentifrieius.

Odor, de reuk, geur; odoramentnm,
een reiikmiddel ; odorameiitum
siccmn, een reukpoeder; odora-

tns, net reukzintuig; adj. odori-

fer, riekend; oclerifera remedia,

reukmiddelen.
Odorbmm, het odorine, ecne basis

in de oleum animate Dippcli.

Odyne, de pijn; bij de ouderen in

het algemeen alles wat liet

liehaani en den geest onaange-
naam is; adj. odynicus, pijnlijk,

-van pijn afkomstig; odyneros,

odynodes, pijnlijk.

Odynephiios, pijn stillend.

Odynephobia, zekere vrees voor pijn

:

adj. odynephobus.
Odynephorus, pijn veroorzakend.

Odynopoeus = odynephorus.
Oecodulos, een huisknecht. een be-

dicnde des huizes.

Oeconomia, de beschikking, huis-

houding; oeeonomia animalis, 3e

kuiskouding of innerlijke inden-

ting van bet dierlijk organismus,

de Yandhuiskoudkunde;_adj. oeco-

nomicus, de oekonomie betref-

fende, spaarzaam, nauwkeurig

;

oecon'omns, een landhuishoud-

kundige.
OedaUus, oedalicus, gezwollen. uit-

gezet.

Oedema, oedematia, eigenlijk ieder

gezwel; tegenwoorclig alleen een

voehtgezwel, d. i. eene door op-

hooping van water in het onder-

huidsche celweei'sel of in een

parenchymatous orgaan, b. v. de
longen, ontstane zwelling; adj.

oedematicu s, —tosus

.

Oedemaioaurca, oedemosarca. een op
het gevoel als vast vleesch zieh
vertoonend vocMsezweL M. A.Se-

verin: bij somniigen = tumor
lymphatieus.

OedematoscheoceU, oedemoseheocele,

eene van oedema van het scro-

tum vergezelde balzakbrenk.

Oedematostrophe, —atrophia, het te-

rugtreden van een oedema; adj.

oedeniatostrophieus.

Oedemerysipelas, het oedemateuse
roosuitslag.

Oenanthaether, wijnaether, vormt een
hoofdbestanddeel der foeselolie

van wijn- en koornbrandewijn,
en veroorzaakt den aan oude
wijnen gewonen reuk; het best

wordt bij verkregen door distil-

latie van wijngist met water.

Oenardholeum, oeiianthaidehyd, door

drooge distillatie van ricinusolie

verkregen; eene kleurlooze aro-

matiseho olie, gaat_ by blootstel-

ling aan de lueht in oenantbyl-

7,uur over.

Oenanthylum, —Hum, het oenanthyl,

ook caproyl, eene koolwaterstof

in de vloeistof van bet oenan-

thylzuur kali; oenanthylicum aci-

dum, het oenanthylzuur, wordt
verkregen door oxydatie van rici-

nusolie, was of oliczunr met sal-

peterzuur of chroomzuur, door

Laurent azole'inezuur genoemd;
oenanthylosum acidum, het

oenanthyligzuur of oenanthzuur.

komt voor in de foeselolie van
.den wijn aan een aether gebon-

den; het zelfde zuur komt voor

in de foeselolie van het koorn,

uit dien hoofde door Berzelius

sitinezuur genoemd.
Oenetaeum, de wijnolie, een drank

uit olie en wijn, de wijngeest,

Rolfink.
Oenodes, oenoides, wynachtig, met
wijn overeenkomstig.

Oenogala, melk met wijn.

Oenolatura, aftreksels in wijn of

geneeskracb tige wjjnen,__ bereid

door inacerat'ie met wijn van

wortelen, krniden, enz., Beral.

OENOLEU1I — 0FFIC1NA. 271

Oenoleum, oenolum, het oenol, =
mesitylen, eene koolwaterstof.

eene "kleurlooze, knoflookachtig

riekende vloeistof
;_
oenolea, vol-

gens Beral: de wijnoplossingen.
welke hij weder in zouten en niet

zouten verdeelt.

Oenolica, de wrjnverbindingen vol-

gens Beral, oenolea, oenolata.
oenolatura, ocnolotiva.

Oenolotiva, de wn'noplossingen tot

hefc do.en van inwrijvingen, was-
schingen, inspuitingen, enz., Be-
ral.

Oenomania, de te groote neiging
tot het gebruiken van wijn en
andere geestrijke dranken; bij

sommigen: de zniperswaanzin,
delirium potatorum; adj. oeno-
manes.

Oenomel, oenomeli,- de wijmneede,
de honigwijn.

Oenomellea, de honigverbindingen
met wijn, Beral.

Oenophlygia, oenophlyxis, de dron-
kenschap, het dronken zijn: adj.

oenophlyctus, oenophlyx, dron-
ken.

Oenopoiiia, de wijnbereiding. •

Oenopola, de wjjnhandelaar; oeno-
polium, de wijnhandel, een wijn-
huis.

Oenostagma, de wijngeest.
Oenotheca, de wijnkelder.
Oenothionicus, zwavelwijnzuurhou-
dend;

_
acidum oenothionicum,

oenothieum,
_
volgens Serturner,

het zwavelwijnzuur.
Oenylaminum := propylaminum.
Oenyloxydum, de oeny] aether, eene
naar pepermunt riekende vloei-
stof, in water onoplosbaar, in
alkohol oplosbaar, bg 120° ko-
kend; wordt daaraan door zuren
waterstof onttrokken, dan blijit

eene koolwaterstof over, het me-
sitylen of oenol.

Oesoplialgia, de pijn in den slok-

darm.
Oesopliagec-piesmus, het verschniven

van den slokdarm uit zijne lig-

Oesophagecpiesterion, een werktuig
ter verschuiving van den slok-
darm uit zijne ligging.

Oesophagectopia, de "dislocatie van
den oesophagus.

Oesophagemesis, het braken alleen

uit den slokdarm, bij sluiting

van den mond der maag.
Oesopkageurysma, de ziekelijke nit-

zetting van den slokdarm; adj.

oesophageurysmatieus.
Oesopkagismus= oesophagitis, dys-
phagia, oesophagospasmus.

Oesophagitis, de ontsteking van den
slokdarm.

Oesophagocele, eene slokdarmbreuk.
Oesophagodynia, de slokdarmpijn.
inzondeiheid de krampachtige

;

adj. oesophagodynicus.
Oesophagopathia, een slokdarmlg-
den; adj. oesophagopathicus.

OesophagopUyia, de verlamming van
den slokdarm; adj. oesophago-
plecticus, oesophagoplegicus.

OesophagorrJiagia, eene verbloeding
uit den slokdarm.

Oesophagorrhoea, eene uitscheiding

van bloed en andere vloeistoffeh

uit den slokdarm.
Oesophagospasmus, eene slokdarm-
kramp.

Oesophagostenoma, ecne vernauwing
. van den slokdarm; oesophagoste-
nosis, de vorming van zulk eene
vernauwing.

Oesophagotomia, de slokdarmsnede,
eene operatie.

Oesophagus, de slokdarm; adj. oeso-

phageus.
Oestromania = nymphomania.
Oestrum, oestrus, de sterke begeerte-

naar i_ets; de horzel, brems; de
bronstijd, de clitoris.

Offensio, de beleediging, benadee-
ling; offendiculum, een steen des
aanstoots: verb, offendo, ere, be-
leedigen, henadeelen.

Offiana, de werkplaats, apotheek;
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adj. officinalis, in geneeskundige
beteekenis : wat in de apotlieek

in voorraad uioet worden gehou-
den, vandaar formula officinalis,

als tegenstclling van formula
magistralis.

Ofj'itium. de plicht, schuld.

Ogmomeie, eene holle sonde, spe-

cillum sulcatum.
Oiocalymna, oioealyptrum, het

schaaivlics van hot ei, of het

buitcnste ei-omhulsel, membrana
ovuli corfcicalis.

Olanimtm, eene dierlijke basis in

de oleum aniniale Dippeli.

Olecranon/iritis, de ontsteking yan
het eileboogsgewricht; de jicht

daarvan, olecrauagra.

Olccranarthrocace, een chrouisch lrj-

clen, ook caries van het eileboogs-

gewricht.

Olecranon, liet haakvorinigc uit-

steeksel aan het boveneinde van

de ellepijp, ulna.

Oleenuni, eene koolwaterstof in de

pvodukten der drooge distillatic

van niet vluchtige vetzuren.

Qhinum. het olievet, hoofdbcstand-
deel cler bij gewone teroperatuur

vluchtige vetten van het dieren-

en plantenrjjk ; oleinicum acidum,

het oleine- of oliezuur, eerst se-

dert korten tijd in zuiveren toe-

stand bekend geworden, door

Gottlieb; het komt voor in het

vet der meeste dieren, alsmede

in de meeste vloeibare planten-

vetten, met uitzondering van de

opdroogende olien.

Ole.ne, de elleboog.

Oleulea, de enkelvoudige aetherisch

olieachtige verbindingen, Beral.

Oleulica, de verbindingen van de
aetherische olien met genees-
krachtige stofi'en, Beral.

Oleum, de olie; adj. oleosus.
Oilactus, de reuk; adj. olfaetorius,

P; T- nerras, de reukzenuw; verb,
olfacio, ere, ruiken. beruiken.

Okbanum, de wierook.

Oligaemia, olighaemia. de armoede
aan bloed.

OUgobUnnia, het gebrek aan slijm.

Olfgoceen, tertiaire lagen tusschen

het eoceen en het mioceen ge-

legen.

Oligocholia, het gebrek aan gal.

Oligochylia, het gebrek aan chyl of

voedingssap.
Oligochylia, net gemis van sappen.
Oligoclaas, soda-veldspaat.

Oligodacrya, het ontbreken, het ge-
mis van tranen.

Oligogalactia, oligogalia, het gebrek.

het getnis van nielk.

Oligomenorrhoea, de spaarzame, ge-

ringe menstnuitie, menstruatio
parca.

OVgopionia, het gebrek aan vet.

Oltgopsychia, de verstandsarmoede,

verstandszwakte, een lichte graad
van onmacht; adj. oligopsychicus.

Oligosialia, de te geringe afzonde-

ring van speeksel.

Oligospermia, het gebrek aan zaad;

adj. oligospermaticus, —micus.

Oligotrichia., de dunharigheid, te

weinig haren; adj. oligotrichos,

oligothrix, te weinig behaard.

Oligotrophia, de te geringe voeding;

adj. oligotrophicus, oligotrophus,

weinig voedend.

Oliguresia. oliguresis, de ziekely'k ver-

minderde afscheiding van urine.

Oligydria, oligohydria, het gebrek
aan waterige, sereuse vloeistoffen.

Olinum, een glycerid, waarin het

glyceryloxyde aan olinezuur ge-

bo*nden is; olinicum acidum, het

olinezuur. het oliezuur van de
opdroogende olien, onderscheidt

zich van het olemezuur daardoor
dat het met salpeterigzuur niet

verstijft en geen elaidinezuur

vormt.
Oliva, de olijf; olivae, de olijven,

lichamen aan het verlengde rnerg;

adj. olivaceus, olijfkleurig; oliva-

ris, oliviformis, olijfvormig.

OUvilum, olivilium. olivinum, de uit
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den wilden olijfboom vloeiende
gomkarsachtige stof, geeft aan
kobenden_ wijngeest eene zelf-
standigheid, het olivile af. welke
bij het bekoelen kristalliseert,
gemakkelijk oplosbaar is in heet
water, alkohol en alkalien, wei-
nig oplosbaar daarentegen in
aether; bij drooge distillatie le-
vert het olivile een eigenaardig
brandig zuur,

Olla, een aarden vat, pot, kruik.
Obphlyctis, de zwarfce pokken.
Olus, tumgroente, b. v. koolsoor-
ten; adj. oleraceus.

Omagra, omalgia, de schouderge-
wricktspijn, schoudergewrichts-
jieht.

Omarthritis, de ontsteking van het
sehoudergewricht; = omagra.

Omarth-ocace, omocace. een chro-
nisch hjden, ook caries van het
sehoudergewricht.

Omasum, omasus, de derde inaag
of boekpens der herkauwende
dieren.

Omen, het teeken, het voorteeken;
in de pathologic: boni aut m'ali
ominis, een gunstig of onszunstic
voorteeken bezittend.

Omentitis^ de ontsteking van het
net, epiploitis.

Omentocele, epiplocele, eene net-
breuk.

Omentum, het net: diminut. onien-
: tulum; adj. omentalis.
Omichesis, het watcren; omichma
het gewaterde, de urine.

Omichmylo.vydum, eene door Schar-
iing in de urine ontdekte stof,
koogst waarschijnlijk een meuc-
sel van onderscheidene stoff'en;
welhcht komt er somwijlen hip-
puurzuur in voor, of eenige an-
dere benzoylverbinding, of wel
phenylzuur, Sehlossberger.

Ornium, entomol. het voorschouder-
blad, het schouderstuk.

Omnivorus, alles etend; animalia
omnivora, dieren welke zoowel

van vleesch als van plantaardig
voedsel leven, derhalve te gelijker
tijd herbivora en carnivora 'ziin.

Umocotyle, de geledingsholte van
net sehoudergewricht.

Onwhyoideus, musculus, omovodes
de nedertrekkende spier van het
tongbeen, die zich decls aan het
tongbeen, deels aan het schou-
derblad vastzet.

Omophagia, omositia, het gebruik
van rauwe spijzen; adj. omopha-
gus, omositus, van rauwe spijzen
levend ; omos, rauw, ongekookt.

Omoplata, het schouderblad.
Omostrojjlwsis, de uitrekking van
het schouderbeen.

Omotocia, de miskraam, eene te
vroegtijdige verlossing; omoto-
cos, eene onrijpe vrucRt barend,
zeer moeielyk en pijnlijk barend.

Omp/ialekosis, eene navelzweer.
Omphalitis, eene ontsteking van
den navel of zijne vaten.

Omphalium, een kleine navel.
Omphalocele, eene navelbreuk.
Omphalo-cranodidymus,. eene misge-

boorte, waarbij'de navelstreng°of
het rudiment van een foetus in
den schedel van een ander wor-

_ telt.

Omphalolysis, by sommigen: de
scheiding, de verscheuring van
de navelstreng.

Omphalomesaraieus, den navel en het
net betreffende ; vasa omphalome-
saraica, de netnavelvaten, bij het
foetus.

Omphalomonodidymi, tweelingen
welke aan den navel en den on-
derbuik zy'n vergroeid.

Omphaloncus, een vast navelgezwel.
Ompholoneurori,, de navelstreng.
Ompholoneurorrhexis, de verscheu-
ring van de navelstreno-.

Omphaloneitrostrepsis, de draaiinc
de torsie van de navelstreng

& '

Omphalophlebitis, de ontsteking van
de navelader.

Omphdophkgmom — omphalitis.

18
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Omphalophyma, eene_ zwelling van

den navel; somwijlen: zwelling

van de navelstreng.

Onrphalojjroptosis. eene uitzakking

nit den navel ; het uitzakken van

de navelstreng gedurende de ver-

lossing.

Omphalorrhagia, eene bleeding uit

den navel of uit de navelvaten.

Omphalorrhexis = oniphalonenror-

rliexis.

Omphalorrhoea, _
eene niet blocdigc

uitvloeiing uit den navel.

Omphalolomia, de navelsnedc, het

nitsnijden van de navelstreng;

omphalotomus, een werktuig voor

de omphalotomie; een verloskun-

dige die de navelstreng afsnndt.

Onrphalus. de navel; adj. omplia-

liens.

Onania, de zelfbevlekking; onanis-

mus, de ondeugd der zelfbevlek-

king; onanita, een onanist.

Oncologia, de leer van degezwellen,

die van de abscessen.

Oncosis, oncus, het gezwel, het vaste,

eene zwelling; adj. oncodes, ge-

zwollen, met een gezwel over-

eenkomstig.
Oncoihlipsis, eene door een gezwel

veroovzaakte drukking; adj. on-

cothlipticus.

Oncotomia, het opcnen van gezwel-

len, hoofdzakelijk van abscessen.

Oneirogmus, een levendige droom

:

eene" pollutie in den droom.

Oneirologia, de leer van de droomen.

de droomuitlegkunde.
Oneiromantis, de droommtlegger

;

oneiromantia, de droomuitleg-

knnde.
Oneironosos, het ziekelijke droomen.

Otiomacletor, onomatoclotor,
_

de

naamaanwijzer, het naamregister.

Onomatologia, de leer van de naam-
geving,'het naam geven zelf.

_

Onomalopoeds, de naamvorming, in-

zonderheid volgens zekere over-
eenkoinst in den klank.

Ononidum, eene zoete stof in den

wortel van Ononis spinosa, over-

eenkomstig met het glycyrrki-

zine.

Ontogbssa. de oorsproukelijke taal,

de aan' het wezen der dingen

ontleende beteekenis m de taal.

Ontographia, de beschrijving als-

mede de teekening der dingen.

Ontolalia = ontoglossa.

Ontologia, de leer van het wezen

of het bestaan en het voortdnren

der dingen; adj. ontologicus. on-

tologus, icmand die zieh met de

ontoJogic bezig houdt.

Onus, de last; adj. onnstus, bela-

den; onerosus, zwaar, lastig;

verb, onero, are.

Onychauxe, de verdikking van de

nagels.
OnychecMlaxis, de ontaarding van

(ie nagels.

Onychiara, eene ontaarding van de

nagelzelfstandigheid

.

Onychion, —ium, een kleine nagel.

Onychismus, het afsnyden van de

nagels.
Onyr.hist.er, een nagelsnijder; ony-

chisterion, de nagelschaar.

Onychitis, de nagclontsteking.

On'ychocampe, do verkromming van

de nagels.

Onychoclasis, de nagelbreuk.

Onychocline, het nagelbed.

Onychocryptosis, het ingroeien van

den nagel in het vleeseh.

Onychogryphosis, —posis, de ver-

kromming van de nagels, meestal

met gelyktijdige ontaarding.

Onychol'epra, het' nagel nitslag, ge-

woonlijk de impetegineuse of

herpetische ontaarding van den

nagel.

Onychonosi, onyehonusi, de nagel-

ziekten.

Onychophbrus, van nagels voorzien.

Onychophyma, een nagelgezwel, een

nageluitwas.
Onychoptosis, het afvallen van de

nagels.
Onychorrhiza, de nagelwortcl.
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Onychosarcdma, een vleesehuitwas,

wild vleeseh aan den nagel; ony-
chosarcosis, de vorming van een
zoodanig r.itwas.

Onychostroma = onychoeline.
Onychoslromelcosis, de verzwering
van het nagelbed.

Onyc/wt/dasis, do kwetsing van een
nagel.

Onychurus, van een nagel aan den
staart voorzien, zoo als de Kan-
gurus imguifer, Gould.

OnychypJiaemia^et onderloopen met
bloed aan den nagel.

Onychophthora, onychophthoria, het
bederf van de nagels.

Onyx, cle nagel ; eene nagelvormige
ophooping van etter in het hoorn-
vlies van het oog; adj. onycho-
des, onyehoides; nagclvo'rmig..
met een nagel overeenkomstigj
ook een verseheidenheid van
agaat.

Onyxis, het ingroeien van de na-
gels, Dupuytren.

Oocalymna, oocalyptron := oioea-
lymna.

Oocyesis — oarioeyesis.
Oodeocele, eene breuk aan het fora-
men ovale van het bekken.

Ooinum, ooninum, de eiwitstof.
Oolecithymen, het dojervliesje, mem- I

brana vitellina of vitellaria.
Oolemmata, de eivliezen.
Ooleucon, het eiwit, de eiwitstof.
Oolite, kuitsteen, een verseheiden-
heid van kalksteen, het ooliet.

Oolithes, fossiele vogeleieren.
Oon, het ei ; oodes, ooides, eivormig
van gedaante.

Oophorauxe, de vergrooting van den
eierstok.

Oophoritis = oaritis.

Oophoromatacia, de verweeking van
de eierstokken.

Oophoromyeloma, de mergzwani van
net ovarium.

Oophoron == oarion. de eierstok.
Oopkoropathia, eene z'iekte van den

eierstok.

Oosoon, een eidier, een eivormig
oorspronkelijk dier, afzonderlijk
levend ei, Oarus, Oken.

Opacus, ondoorzichtig; subst. opa-
citas.

Opalinus, opalisans, ecu weerschiin
bezittend, opaliseerend; verb,
opaleseo, ere.

Ope, de opening, eene schedelope-
ning. Galenus.

Opera, de moeite, arbeid; opera-
rius, een werkman, arbeicler.

Operatio, de kunstbewerking, ver-
richting, gewoonlrjk als operatio
chemiea of ehirurgica ; verb, ope-
ror, ari, werken.

Operculum, operimentuni, operto-
rium, een dekscl; operculum la-
ryngis = epiglottis; opercula
papillarum, de borsttepelhoedjes;
adj. opereulatus, met een deksel,
b. v. bot. capsula, antherae; verb!
operio, ire, bedekken.

Ophiasis, het uitvallen van de haren
op enkele slangvormig gewondene
plaatsen van het hoof'd.

Op/ddia animalia, ophidi, de slan-
gen of slangaehtige dieren, ophi-
dion, —ium, eene kleine slang.

OpUosaurus, ophisaurus, de hagedls-
slang, eene soort van slang, welke
in den achtergrond van een wa-
ren uitwendigen gehoorgang een
trommelvlies, en twee van den
hals tot aan den aars in cle lengte
afloopende plooien heeft.

Op'/dostoma, de s'langenmuil, eene
in den mensch gevonden inge-
wandsworm.

Ophis, de slang, anguis.
Ophiurus, de slangestaart, een bee-
nige visch.

Ophryphtkiriasis, de luizezncht van
de wenkbrauwen.

Ophthalmagra, oogpijn, oogjicht.
Ophthalmalgia, de oogpgu; adj.
ophthalmalgieus, daai'aaii lij-

dende, daarvan afkomstio-.
Ophthalmanthro.com, de karbunkel-
ziekte van de oogen.
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Ophthalmoii-ophia, de atropine Tan
den oogappel; by sommigen: de

onvolkoinene ontwikkeling des

oogappels; adj. ophthalmatro-
pbicus.

Ophthcdmecchymosis, het uitvloeien,

effusio der vloeistoffen van het

oog.
Ophihalmempasma, een poeder om
de oogen niede te bcstrooien.

Ophthalmentozoon, een binnendier,

binnenworm in het oog, waartoe

ook de vroeger reeds eenige nia-

len, en ook door Von Graefe ruecr-

malen waargenomen cystieerken

in het oog behooren.
Ophthalmia, de oogontsteking

;

ophthalmia neuroparalytiea, de

ontstekingsvorm ¥»H net oog,

welke na de doorsngding van
den nervus trigeminus optreedt;

ophthalmia pecorum epizootica,

de oogontsteking by" kuisdieren,

inzonderheid by schapen en run-

deren; ophthalmia periodica, de

maanblindheid bij paarden.

Ophthalmiater, —nviat-rus, de oog-

arts; ophthalmiatria, de oog-

heelkunde; adj. ophthaliniatri-

cus.

Ophthalmioirotechnica, de technische

behandeling van zieke oogen;
ophthalmiatroteehnieus, de tech-

nische behandeling der oogen be-

treffende, deze uitoefenende.

Ophthalmidion, ophthalmion, een

klein oog.
Ophtkdmilis, de exquisite ontste-

king van den oogappel: adj. oph-

thalmiticus.
Ophthalmoblennorrhoea. de oogslijm-

vloed, de oogdruiper.
Ophthalmobrachytes, de verkorting

van de oogas; adj. opkthalino-

bracliyticus.

Opkthalmocartinoma, de oogkanker;
adj . ophthalmocarcinomaticus,—matosus.

Opkthalmocele, eene oogbreuk; adj.

ophthalmocelicus.

Ophtholmockroit.es, het zwarte pig-

ment in de oogen.
Ophtkalmodesmitis, de ontsteking

van het bindvlies des oogs.

Ophthahnodesmon, het bindvlies van

het oog.
Ophthalmode.smocceresis, het droog

worden van het bindvlies.

OphUiolmodidia, de oogendienst. een

geschrift van G. Bartisch onder

den titel : Augendienst.
Ophthalmodynia, de oogpijn.

Ophthalmoedema, het oedema van
het bindvlies van het oog.

Ophthcdmolitlius, de verharding van
eenig deel in het oog of in clen

geheelen oogappel.

Ophthalmologic!, de leer van de ana-

tomie, pbysiologie en pathologie

van het oog.

Ophthalmolyma, ophth alniolymasis,

het bederf, de vernietiging van
den oogappel; adj. ophthalmoly-
manterius, —lymanticus, —ly-

micus.
OpJdhalmomarcosis. de vergrooting

van den oogappel ; ophthalmoma-
crOtes, eene bovenmatigc grootte

van den oogappel; adj. ophthal-

momacroticus.
Ophthalmomalacia, de verweeking

van den oogappel.

Ophthalmomelanoma, —lanosis, de

melanose van de oogen.

Ophthalmometrum, een werktuig ter

meting van de krommingen des

oogs.
Ophthalmomyces, de oogappelzwam.
Ophthalmomyitis, —myositis, de oog-

spierontsteking.

Ophthalmomyotomia, de doorsngding

van eene oogspier, b. v. by de

operatie van net seheelzien.

Ophthalmoncus, een vast oogge-

zwel.
Ophthalmoneuromeninx; het netvlies

van het oog.
OphthalmoMurymen = ophthalmo-

neuromeninx.
Ophthalmonosologia, de leer aan-
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gaande de oogziekten; adj. oph-
thalmonosologicus.

Ophthalniophantoma, een toestel tot
het aanbrcngen van voor chi-
rurgische oefeningen bestemde
oogen.

Opkthalmophlebotonda, de opening,
doorsnijding van de aderen op
het bindvlies van het oog of de
oogleden; adj. ophthalmophlebo-
tomicus.

OphthahnopMhavsis, het bederf, ook
phthisis van den oogappel: adj.
ophthalmophthalmicus.

Ophtlialmophthisis, het wegteren
van den oogappel: adj. ophthal-
mophthisieus.

Ophthalmophyma, een bijzonder
week gezwel aan het oog of den
oogappel.

Ophthalmoplegia, de verlamming van
de oogspieren; adj. ophthalnio-
plcgicus.

Ophthalmopoiiia, een ooglijden.
Ophthahnoprosopsis, het a'ccomoda-
tievermogen van het oog voor
dicht bij en voor ver af zijnde
voorwerpen.

Ophthdmoptoma, ophthalmoptosis,
het uitzakken van het oog; =
exophthalrnus ; adj. opthalmo-
ptoticus.

Ophthalmopyorrhoea,eenexatvlQeim<y
van etter uit het oog.

Ophtholmopyra, de epidemische oph-
thalmie. Eisenmann.

Ophthalmorrhagia, eene verbloeding
uit het oog of uit de oogholte:
adj. ophthalmorrhagicus.

Ophthalmorrheiris, het barsten van
den oogappel.

Ophtluilmorrhoea, eene uitvloeiino- I

uit het oog; ophthalmorrhoea
'

interna, eene uitstorting in het
inwendige van het oog.

Ophthalmos, ophthalmus, het oog,
oogappel: adj. ophthalmicus;
ophthalmica remedia, oogmid-
delen.

Ophthalmoscopia. het onderzoek der

oogen; ophthalmoscopium, de
oogspiegel; adj. ophthalmosco-
pies.

Ophthahnospasmus, de oogkramp.
Ophthalmospint/ierismus, het vonken
geven van de oogen.

Opjithalmostata, ophthalmostatum
instrumentum, de ooghouder. een
werktuig tot het bevestigen'van
den oogappel by operation.

Ophthalmosterms, het verlies, het
ontbreken van de oogen; adj.

ophthalmostereticus, de oogen
wegnemende, op het gemis daar-
van betrekking hebbende.

OpMlwlmoRipichysi,'!, eene uitstorting
in het imvendige van het oog";
eene vermenging van de deelen
des oogappels met elkander: adj.
ophthalruosyiichyticus.

Ophthaimothcc'a, het oogfoudraal,
van de insektenpoppen.

OpUhalmotherapia, de oogheelkunde;
adj. ophthalmotherapeutieus.

Ophthalmotyphus, eene epidemisch-
contagieuse oogontsteking, Eisen-
mann.

OphthalmoMrdsis, de droogheid van
de oogen.

OpMhalmoxysis, de scarifieatie van
de oogen; ophth almoxyster, een
werktuig tot het scarificeeren van
de oogen,

OpMhalmozygomatogvamma, de oog-
jukbeenstreek, van den grooten (?)
ooghoek tot onder het vooruit-
stekende gedeelte van het juk-
been

_
zich uitstrekkende, welke

bij zieke kinderen een karakte-
ristick kenteeken zoude zijn van
hersen- en zenuwlyden, volgens
Jadelot.

Ophthalmtda, een ooglidteeken.
OpJd/ialmyalos, het glasachtig
liehaam in het oog.

Ophthalmydrorrhoea, eene uitvloeiinc
van vocht uit hot oog.

Ophtkalrnymenitis, de ontsteking van
de oogvliezen.

Opianimidum, het opianzure ammo-
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itiak, door verwarming onoplos-

baar geworden.
Opianinurn, het laatst ontdekte opi-

umalkalo'ide, Hinterberger, kris-

talliseert in lange, glinsterende,

kleurlooze naalden, lost itiet op

in water, maar slechts in eene

zeer groote hoeveelheid kokendcn
alkohol : het werkt eveneens nar-

kotiseh en oven sterk als het mor-
phium.

Opianum, het opian = narcotinum,

acidum opianieum, het opianzuur

ontstaat nevens eotamine uit het
|

narkotine, vormt kleur- en reuk-

looze kristallcn, smaakt zwak bit-

ter en reageert zwak zuur; het

smelt bij 140° en vervluchtigt

onder uitstooting Tan een vanii-

jeachtigen reuk.

Opianylum, opianylium, _
het opia-

nyl, konit nevens opianzuur en
hemipinzunr voor in de van eene

teropiammonoplossing geschei-

dene vloeistof, kristalliseert in

kleurlooze naalden, en is in koud
water, alsmede in waterige alka-

lien weinig oplosbaar.

Opiatum, een opiaat, een opium-
houdend iniddel, opiumpraepa-

raat.

Opifex, de werkmeester, een pro-

fessionist; opifieiuni, het beroep,

het handwerk dat iemand uit-

oefent.

Opinio, de meening; verb, opinor.

ari, nieenen.

Opiotoga, het inzainelen van opium;

de leer van bet opium, van zijne

natuur, werking, enz.

Opisma, het inzamelen alsmede het

opvangen en verdikken van plan-

tensappen.
Opistkenar, de handrug.
Opisthocepholon, het achterhoofd.
Opisthocranion, het achtergedeelte
des sehedels; het achtefhoofds-
been.

Opistholobion = evphosis; opistho-
lobium, een ackter het oor aan

te brengen pleister of middel.

Opristhomelophori, misgeboorten met
naar achteren staande extremi-

teiten.

Opisthorrezis, eene van achteren

naar voren veiioopcnde verscheu-

ring.

OpistTiosyneckia. = synechia poste-

rior.

Opistliototion, de oorpleister, aeliter

het oor aan te leggen.

Opisthotonus, eene soort van stijf-

kramp, vooral met bulging van
het lichaam naar achteren; adj.

opisthotonodes, met opisthotonus

overeenkomstig, daaraan lij dende.

Opium, het heulsap, in recepten dik-

wu'ls: meconium of thebaicum.

Opodeldoc, opocleldoeh, een zeep-

en kamfer'liniment, linimentum
saponato-eamphoratum.

Opodeocele = oodeoeele._

Opotornocatheter, de elastieke kathe-

ter met doorboord ijzer.__

Opotomus, een doorboord jjzer.

Oppidum, de stad; diminut. oppi-

dulum : oppidanus, een stcdeling

;

stecdsch.

Oppilatio, de vcrstopping, obstipa-

tio; oppilans, verstoppend.

Oppletio, de overvulling; verb, op-

pleo, ere.

Opporiunitas, de geneigheid, gun-
stige gelegenheid ; adj. opportu-

nus, tot iets geneigd, bekwaam;
tempus opportunum, een ge-

schikte tijd.

Oppositus, tegenovergesteld ; bot.

tegenoverstaand ; b. v. folia ; verb.

oppono, ere.

Oppressio, de onderdrnkking; pec-

toris oppressio, de beklemming
van de borst; verb, opprimo.

ere.

Ops, de stem: = opsis; het ge-

ziehtsvermogen, het oog.

Opsig'&nus, laat ontwikkeld of ge-

komen; dentes opsigoni, de -wjjs-

heidstanden, de verstandskiezen.

OpsiocUmtes, de oogtanden.
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Opsiomsi, de ziekten van het ge-

zicbtsvermogen.

Op/sis, het zien,. het gezichtsvermo-

gen, het denkbeeld.

Opritocia, eene late geboorte.

Opsonium, eene toespijze.

Optactin, ile gezichtslijn, radius vi-

sorius.

Optesis, het braden, roosteren.

Opjtica, optice, de leer van het
zien; opticus, de geziehtkundige,
iemand die zich met het vervaar-
digen en den verkoop van oog-
glazen. loupen, mikroskopen, enz.

bezig houdt; adj. opticus, het
zien betreffende, b. v. nervus, de
gezichtszenuw ; optica remedia,
oogmiddelen ; instrumenta optica,

gezichts-werktuigen.
Optllus, het oog.

Optomeninx, het gezichtsvlies, het
netvlies van hot oog.

Optometries, opsiometria, de meting
van de gezichtswijdte.

Optometries, de wetenschap welke
zich met de bepaling der grenzen
van het accomodatievermogen
bezig houdt.

O;?fom0<?wn,op8ioTnetruin,eenwerk-
tuig tot het meten van de ge-
zichtswijdte.

Oputentus, rijk, gegoed, machtig;
subst. opulentia.

Opus, het werk, de arbeid.
Ora, de rand, zoom, kaart, kust;
entom. de zoom, de breede zij-

rand van de protothorax; orae
vulneris, de wondlippen ; ora ser-
rata retinae, de peripheriscbe
vrije rand van het netvlies, aldus
genoemd naar den zaagsgewijzen
vorm.

Oro.Uo, de redevoering; orator, de
redenaar; verb, oro, are; adj. ora-
torius, aan den redenaar eigen.

.Orbis, de kring, sehijf, ring: orbes
tracheae, de luchtpijpsringeu:

dimin. orbiculus, de krans; orbi-

culus ciliaris, de ciliairring in
het oog, aan het voorste gedeelte

van de chorioidea, achter den
rand der sclerotica: adj. orbicu-
laris, orbiculatus, kringvormig

;

musculus orbicularis oris, de
kringsgcwijze spier van den
moncl : m. o. palpebrarum, de
kringsgewijze spier der oogleden

;

os of ossiculum orbiculare Sylvii,

het ronde linsvormige knopje ter

zi.jde aan het einde van het iange
uitsteeksel van het aambeeld, in

de trommelholte ; orbiculatus, bot.

rond, kringvormig, b. v. folium,

cotyledones.

Orbita, de oogbolte; adj. orbitalis.

Orcanettinum, het anchusarood.

Orchea, de balzak ; orcheitis, de ont-

steking van den balzak.

Orchemphranis, orchideniphraxis, de

overvulling van de balzakvaten,

eene stasis daarin.

Orckeocele, eene balzakbreuk; het
balzakgezwel.

Orclwoedemosarcoma, een oedema-
teus-sareomateus balzakgezwel,

elephantiasis van het scrotum ?.

Orcheotomia, orchiotomia, orchido-

tomia, de castratie ; orcheotomus,
orchidotomus, de castreerende ge-

neesheer, een werktuig tot het

verrichten van de castratie; adj.

orehiotomicus.

Orchialgia, orchidalgia, de pijn in

den balzak.

Orchidatonia, de slapheid van de

ballen.

Orchideae plantae, de familie der

standelkruidige gewassen.
Oi-c7Hci!encep/iatoma,orchidomyeloma.

orchiomyeloma, de mergzwam in

den bal ; orchidencephalosis, orchi-

domyelosis, de vorming daarvan.

Orchidocatabasis. orchiocatabasis,

het afdalen van den bal uit de
buikholte in het scrotum; adj.

orchidocatabaticus.

Orcltidocele, orchiocele, eene zwel-

ling van den bal, anders hernia
humoralis genoemd; adj. orchio-

celicus.
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OrcMdocolica, eene koliek ten ge-
volge van eene drukking of ont-
steking van den bal ontstaan.

OrcMdoncus, orchioncus, een bal-
gezwel.

Orchidospongiomata, balzwamknoo-
pen, baltuberkels.

Orchidotylomata, harde baltuberkels.
Orchiodynia, een gevoelige, stekende
of bran den de pijn in de ballen;
adj. orchiodynieus.

OrcMohydatidoma, een hydatiden-
gezwel van den bal.

Orchioneuralgia = orchialgia.

Orchiosch.exic.de, eene serotaalbreuk
met een gezwel van den bal.

Orchioscirrkus, de balkanker.
Orchioslods, de beenachtige verhar-
ding van den bal; adj. orchio-
stoticus.

Orchis,
_
de bal ; eene plant nit de

familie der standelkruiden, Or-
chideae; dimin. orehidion; adj.

orchicus, den bal betreffende ; or-
chideus, balvorrnig, standelkruid-
achtig, van planten.

Orchitis, de balontsteking ; adj. or-
chitieus.

Orc/ws, orclius, de rij, eene rij boo-
men; = tarsus palpebrarum.

Orchotomia, net wegsnijden van de
randen der oogleden ; orchotomus,
een wegsnijder van de tarsaal-
randen, iemand die deze operatie
verricht of een werktuig ten ge-
bruike bij doze operatie.

Orceinum, een roode kleurstof in
het orseille. scheikundig indiffe-

rent.

Ordo, de rij, de rriaatsekappelijke
stand, de orde, de faculteit, b. v.

ordo medicorum; verb, ordino,
are, ordenen, bij geneeskeeren ge-
"woonlijk verordenen, voorschrij-
ven: adj. ordinarius, naar de
orde, gewoon, b. v. professor or-
dinarius; gewoonlijk, b. v. em-
piastrum canthariduni ordina-
num, cle gewone spaansche-
vliegpleister.

Oreoclima, het berg- of alpenkli-
maat.

Oreoselicum, orsellicum aeidum, het
orsellzuur, in het orseille, oreo-
sclinum.

Oreoselinicum aeidum, het orselline-

zuur, leeanorzuur, een ontledings-
produkt van het orsellzuur, be-
reid door het te koken met kalk-
of barytwater, kristalliseert in
kleurlooze prismata. welke zwak
zuur en eenigszins bitter sinaken

;

door koken met water wordt het
ontbonden in koolzuur en orcine:

Oreoselinum, het orseille, zekere
kleurstoffen van den handel,
welke bereid worden uit onder-
scheidene soorten van korstmos-
sen, inzonderheid Lichen rocceUa
en .Lichen tartaricus, Gyrophora
pustidata, enz. door de werking
van ammoniak, lucht en voeht.

Oreoselonum, het oreoselon, een ont-
ledingsprodukt van het atbaman-
tine door den katalytischen in-
vloed van zuren of alkalien,
eene amorphe, grauwaehtig witte
massa, reuk- en srnaakloos, in
water onoplosbaar, in alkohol,
aether en alkalien moeiehjk op-
losba'ar.

Oreads, het verlangen naar iets, de
eetlust; adj. oreeticus; remedia
oreetiea, den eetlust opwekkende
of bevorderende middelen.

Organiatria, —trica, de heelkunde
van organisehe wezens, dien ten
gevolge niet alleen de geheele
zoiatrie, maar ook de phytiatrie
omvattencl, Leukart.

Organhatio, het georganiseerd zijn,

voorzien zijn van organen; de
metamorphose van nit het bloed
afgezette_ stoffen, b. v. exsuclaten
in organisehe vormen; adj. orga-
nisatus.

Organismus, een uit enkele organen
samengesteld en door deze zieh

zelf bepalend geheel.
Organochernia, de organisehe sckei-
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kunde, of de sehcikunde van de
bewerktnigde lichamen.

Organogenia, de vorming van de
organen.

Organoynosis, het herkennen of de
kennis van de organisehe licha-
men; adj. organognostiens.

Organographia, de besehrijving van
de organisehe liehamen of de be-
werktuigde natuur in het alge-
meen; bij sommigen: dc plan-
tenanatomie; adj. organogra-
phieus.

Organologia, de leer van cle organen
des levenden lichaams en van
hunne verrichtingen.

Organon, organuni, het werktuig.
een gedeelte van het organismus
dat voor eene bepaalde verrieh-
ting bestemd is; organon ada-
mantinae, het email-orgaau aan
de tanden; adj. organieus. hot
organismus betreffende, eene be-
werktuigde geaardheid bezittende:
in de pathologic: morbus orga-
nieus, eene ziekte met weefsel-
verandering.

Organonomia, de voorstelling van
de wetten, volgens welke zTeh de
werkzaamheid van het organis-
mus regelt; adj. organonomicus.

Organopathia, het lijden van een
orgaan

; eene zoogenoemde orga-
nisehe ziekte.

Organopo'isis, de vervaardiging van
werkiuigen; = organogenia,

Organozoonomia, de leer betreffende
de wetten van het dierlijk leven.
Gruythuisen.

Orgasmus sanguinis, de verhoogde
levenswerkzaamheid in eenig 'or-
gaan, te sterke expansie van het
bloed, groote opgewoktheid der
geslachtswerktuigen ; adj. orgas-
tieus, een en ander betreffende.

Ofge, de toorn; adj. orgicus.
Orgosis =: orgasmus.
Orichahum, het geel koper; adj.
orichalceus, geelkoperen, geelko-
perkleurig.

Onjiciiim, de opening, mond, b. v.
uteri, de baarmoectermond.

Origo, de oorsprong; adj. origina-
ns, originai-ius, oorspronkelijk;
morbus originalis= morbus idio-
pathieus.

Orismologia = terminologia, Kirby.
Orellanium, het orleaan, eene gele
kleurstof in het merg van de
zaaddoozen van Bixa orellana,
de orleaan- of rockuboom.

Ornamentum, een sieraad, de op-
schik; omamenta foliacea tuba-
rum Faloppiae = fimbriae tub.
Fall.: verb, orno, are.

Ornitichnites, voetstappen van uit-
gestorvene vogels.

Omithocroprus = guano, Buckland.
Omithogaium, de vbgelmelk, in eene

doorzichtige vloeistof verdeelde
eidojer.

OrrdthohycdomeninX; het glasvlies
van het vogelei.

Ornitholeutismiis, het abnormale bij

vele vogels, waarbij de vederen
zeer wit en de oogen rood zijn,

zooals bij de albino's; Bals. dri-
velli.

Ormtholites, versteende overblijfse-
len van vogels.

Ornitholithus, eene versteening van
een vogel.

Ornithologia, de leer aangaande de
vogels; adj_. ornithologicus.

Ornithomelanismus, eene ziekelijke

toestand van vele vogels, vooral
valken, loxia's,

_
enz., waarbij de

vederen zich buitengev,-oon zwart
vertoonen, Bals. Orivelli.

Ornithootodontes, tandvormige dee-
len, door Husehke in het slak-
kehuis van het oor bij vogels,
vooral roofvogels, gevonden.

Orrdtliorrhynclius, het vogelbekdier
van Nieuw-Holland.

Orobechos, eene soort van geruiseh
dat dikwijls in den inwendigen
ooghoek bij matige drukking van
denvmger, en wel niet alleen bij ze-
kere ziekten wordt waargenomen.
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Orobus, eene meelachtige peul-

vrucht, de erwt; adj. orobodes,

daarmede overeenkomende.

Orodm. een geslaeht van cestracion-

achtige visschen uit liefc steen-

kool.

Orognosia, de bergkunde.
OrograpMa, de bergleer, besehrij-

vmg van de bergsoorten.

Oronosos, oronusos, eene bergziekte.

waartoe b. v. de krop behoort.

Orphanos, de verlatene, eene wees.

Orphanotropheum, een weeshuis.

Orrhochezia, eene weiachtige ont-

lasting door den stoelgang.
_

Orrhoeyslis, eene C3rste, blaas of ge-

zwef met sereusen inhoud.

Orrhoposia, het wei drinken, de

weikuur ; orrhopota, orrhopdtes,

een weidrinker of weidrinkster.

Orrhorrhagia, de uitstorting van
eene weiachtige massa, b. v. bij

de cholera, in bet darmkanaal,

alsinede door den stoelgang,

Lamby.
Orr/wrr'hoea, eene weiachtige uit-

vloeiing, deels uit eene natuur-

lijke opening van bet licbaam,

deels uit zwerende plaatsen.

Orrhos, oros, bet serum, de nielk

van bet bloed, de wei; adj. or-

rhoides, weiachtig, weibevattend.

Orrhods, de weivorming, het wei-

achtig worden.
Orrhoseten, de peesschede; orrko-

solenitis, de ontsteking van de

peesscbeden.
Orrhymen, een sereus vlies; adj.

orrhymenodes; orrhymenitis, eene

ontsteking van sereuze vliezen;

orrhyrnemtis peripherica -= rheu-

matismus. Naumann.
Orthartragra, de regelmatige jicht.

Orthoceras, een fossiele gekamerde
schelp.

Orthoc/wrea, chorea stataria, een
St. Vitusdans, bij welken de
Irjders slechts overeind kunnen
staan.

OrLhoclaas, potasch-veldspaat.

Ortliocoli cqui, paarden welke aan
de hoeven lijdcn, Vegetius Re-

natus.
Orthocolon, de stijfheid van een lid.

Orthocyllosis, de vergroeiing van

gew'riehten met uitgcstrekt lid.

Ortkodontice, het reclit zetten van

tanden.
Orthognampsia, de onbuigzaamheid
van den romp; adj. orthognam-
pticus, orthognamptos.

Ortho-morphia. —phosis, de kunst-
matige verandering van een ge-

brekkigen vorm in een met de

natuur overeenkomstigen ; adj.

orthomorphicus, orthomorpho-
ticus.

Orlhonid, eqm\ paarden met opis-

thotonus, bij welke inzonderheid

de dijen door tetanus zijn aan-

getast.

Orthopaediion, eene orthopaedische

inrichting.

Orlhopoedia, de kunst om recht te

zetten; orthopaedus, iemand die

zich daarmede bezig houdt; adj.

ortbopaedieus, orthopaedius.

Orthovhrenlcus, hetgeen tot het her-

steflen van een kranken geest of

gemoed dient; orthophrenia, or-

thophrenismus = curatio of me-
thodus orthophrenica.

Orthcploc.eae plantae,_ planten uit

de familie tier cruciferae, welker

zaadblaadjes gevouwen zijn en

het worteltje ten deele omgeven,
Decandolle en R. Brown.

O'rthopinewmaiicus — orthopnoicus.

Plater.

Orthopnoea. de toestand dat zieken

slechts in zittenden stand kun-
nen adem halen; adj. ortho-

pnoicus.

Orlhoptera, entomol. de recbtvleu-

gelige insekten.
Orthos. recbt, overeind.

Orthosia, orthosis, bet uitstrekken,

overeind zetten, recht maken.
Orthosomatica, orthosomatice = or-

thopaedia.

OETilOSl'ERMAE — OSMAZOMA. 283

Orthospermae plantae, die scherm-

planten welker eiwitachtig

lichaam naar binnen vlak is,

Decandolle, Koch.
Orthostadia, het overeind staan;

orthostadias, —stadius, overeind

of recht op staande, b. v. chorea

orthostadia = ortkochorea._

Orthmyne, orthotes, de erectiliteit

of het oprichtingsvermogen, b. v.

van den penis, de borsttepels, enz.

Orthota, orthoter, orthotes, een
werktuig om iets recht te ma-
ken, een uitstrekkingswerktuig.

Ortkotenes, met erectiliteit begaafd.

Ortkoterion, —terium, een uitstrek-

kingswerktuig.
Orthoiroj/ia =z ortbopaedia; adj.

orthotropus; ovulum orthotro-

pum, bot. wanneer de funiculus

umbiliealis alleen met de basis

van bet ovulum in verbinding
staat; embryo orthotropus, bot.

een overeind. staand embryo.
Orthysteroptoma, orthysteroptosis,

het uitzakken van cle baarmoe-
der zonder omstulping.

Ortoplwnum, ortkophonum, een or-

tophoon, naam van een kunst-
matig hoorwerktuig, Robinson.

Orycter, ox
-yctes, de graver, een

werktuig om mede te graven.
Oryctochemia, het scheikundig on-
derzoek van de fossielen.

Orydogenia, de vorming van de fos-

sielen.

Oryctognosia, de kennis of de leer

aangaande de fossielen.

Onctotogia, de leer aangaande de
fossielen; adj. oryctologieus.

-

yctometria, de leer aangaande het
ineten van de fossielen; = erys-
tallometria.

Oryctozoologia, de leer van de fos-

siele yersteeningen van dieren.

Oryza, de rijst; adj. oryzoides, ory-
zoideus, rijstachtig.

Os gen. oris, de rnond, opening;
os tincae, de baarmoedermoncl.

Os gen. ossis, het been; dimin.

ossiculum: adj. osseus, uit been

bestaande; bot. periearpiura os-

seum, een steenachtig pericar-

pium.
Oscealis = oschocele.
Oscido, oscitatio, bet geeuwen ; verb,

oscito, are.

Oschaemotoedema, osehaemoedema,
het bloedige oedema van het scro-

tum; adj. oschaematoedematicus,
oschaemoedemicus.

Osche, oscheon, oscheos, oschos, de

balzak, scrotum.

Oschdtis, oschitis, de ontsteking

van den balzak.

Oschdephantiasis, de elephantiasis

van het scrotum, vooralm Egypte.
Oscheocardnoma, osehocarcinoma, de

balzak- of schoorsteenvegerskan-

ker, carcinoma caminariorum.
Osdieocele, oschocele, eene balzak-

breuk.
Oscheockalcisis, eene verwijding van
den balzak, door het zicb daarin

afzetten van eene spekachtige

massa.
O-xheolithos, een in den balzak ge-

vormd steenachtig conerement.
Oscheoneus, oschoncus, een balzak-

gezwel.

Osdieophyma, oschopbyma, een week,
waterig gezwel van het scrotum.

Osdiion, bsehiurn, een uitwas uit den
baarnioederoiond, Hippokrates.

Oscliopyoedema, het etterachtige

oedema van het scrotum.

Osdllatio, het schommelen, slinge-

ren; oscillum, de slinger; adj.

oscillatorius, b. v. motus, de slin-

gerende of vibreei;ende beweging,

de zoogenoemde hikkerbeweging

;

pulsus oscillatorius, de vibree-

rende pols.

Osculatio, het kussen; osculum, de
kus, een kleine mond; verb, os-
culor, ari, kussen.

Osmazoma, osmozoma. in het spier-

vleesch, volgens Thenard een van
de smaak gevende en riekende
bestanddeelen van het vleesch,
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bestaat volgens Berzelius uit

melkzuur natron en eene dier-

lijkc stof, welke zicli door looi-

znur laat nederploffen, smaakt
als vleeschnat.

Osme, de reuk, odor.

Osmedysphoria, osmodysphoria, de
afkeer van bepaalde reuken; ook
het onverrnogen oni zekere of
alle sterke reuken te verdragen;
adj. osmodyspkoricus.

Osrnero'ides, een geslacht van fos-

siele visschen uit het krijt van
Engeland.

Osmium, een. vast, zwartachtigblauw
metaal, in geoxydeerden toestand
sterk riekencl, steeds met iridium
en palladium verbonden.

Osmometria, de bepaling van den
reuk of door den reuk waar-
neembare stoffen; adj. osmome-
tries ; sensus osrnometrieus, het
zintuig van den reuk, Recamier.

Osmonosi, osruonusi, de ziekten van
het reukzintuig.

Osmonosologia, de leer der ziekten
van bet reukzintuig; adj. osmo-
nosologicns.

Osphrasia, ospliresia, osphresis, het
rieken, het reukvermogen.

Osphresiologia, de leer van. het
rieken.

Osphristice, de leer van de reuk-
versehijnselen, Zenneck.

Osphyalgema, osphyalgia, = coxal-
gia; adj. osphyalges, osphyal-
gicus.

Os'phyartlirocace, eene chronisehe
•heupgewrichtsziekte, de beeneter
in net heupgewrieht.

Osphyomyelilis, eene ruggemergs-
ontsteking in de lenden- of stuit-

beenstreek.
Osphyrrheurna, osphyorrheuma, het
rheuruatismus van de heupen.

(Jspliys, de heup; osphytis, eene
ontsteking van het heupgewrieht
ot van do omringende deelen.

Ussijicatzo, de beenvorming, verbee-
mng; verb, ossifico, are, tot been

maken, doen verbeenen; ossesco.

ere, been worden, verbeenen.
Ostaemia, osteaemia, de aandrang
van bloed naar de beenderen.

Ostagra, osteagra, de beentang, ko-
rentang.

Ostalgitis, eene zeer pijnlijke been-
ontsteking.

Ostarion, ostarium, een klein been;
bij soiumigcn : een gehoorbeentje

;

ostaricus, de gehoorbeentjes be-
treffende.

Ostealgia, de nerveuse beenpijn.
Ostealloeosis, de verandering van het
beenweefsel.

Osteanadast.es, osteopalinclastes, een
werktujg om gebroken en slecht

geheelcle beenderen weder te bro-

ken.
Osteanagennesis, de nieuwe vorniing

van de beendei'en.

OsteanapJi.ysis, het weder aangroeien
of vervangen worden van de been-
zelfstandigheid.

OsteanarrhophSsis, de opslorping van
de beenderen, Lobstein.

Ostearthrocace, de gewricktsbeen-
eter, winddoorn.

Osteauxe, de beenwoekering, been-

_ zwelling.

Ostecke, ostechema, osteehos, de
beenklanls bij het percuteeren
van weinig bedekte beenderen,
b. v. van de schedelbeenderen.

Ostectopia, de abnormale ligging
van een been, of het verdrongeh
zijn nit de normale ligging; adj.

ostcctopieus.

Ostembryo, —bryon, een verbeend
embryo, meestal = lithopaedion.

Ostempyesis, osteempyesis, osteni-

pyosis, eene verettering in het
been, een beenabsces.

Osteocachexia, de sleehte toestand der

beenderen; adj. osteocaehectieus.

Osteocele, orchidostosis, eene been-
achtige verharding van den bal.

Osteochondropkyton, een kraakbeen-
achtig uitwas aan of op de been-
deren.
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Osteoclasis, eene beenbreuk, de been-
verbi-ijzeling ; adj. osteoelasticus.

Osteocopus, ostocopus, dolor, de he-

vige, drukkende beenpijn, vooral

de nachtelijke syphilitisehe ofook
de mereurieele beenpijn.

Osteocystis, een zakgezwel met been-
inhoud.

Osteodiastasis, het uit een wijken
van de beenbreukeinden ;= ostec-

topia, Ludwig; adj. osteodiasta-

tieus.

Osteodynia, de chronisehe beenpijn.
Osteogangraena, de voehtige been-
brand.

Osteogenesis, osteogenia, de been-
vorming; adj. osteogenicus.

Osteolepis, een geslacht van fossiele

glanssckubbige visschen uit de
devonische gesteenten.

Osteolitlms, de versteening van een
been.

Osteologia, de leer der beenderen,
gewoonlijk de leer van de drooge
beenderen; adj. osteologicus.

Osteolysis, de oplossing van de been-
zelfstandigheid.

Osteoma, een beengezwel.
Osteomalacia, —malacosis, de ver-
weeking der beenderen; adj. os-
teomalacticus.

Osteometabole = ostealloeosis.
Osteomiosis, de ziekelijke toestand
der beenderen, tot welke Lobstein
de osteomalacic en osteopsathy-
rosis rekent.

Osteomyelitis, de beenmergontste-
king.

Osteomyelon, het beenmerg.
Osteon, het been.
Osteoncus, het beengezwel.
Osteonecrosis, de beenbrand.
Osteonosos, osteonusos, eene been-

ziekte.

Osteopaedion = lithopaedion.
Osteoparectama, —W.sis, de beenuit-
zetting; adj. osteoparectaticus.

Osteopathia^ een beenlijden; adj.
osteopathiens.

Osteophtkisis,een hektische lichaams-

toestand ten gevolge van eene
carieuse beenvemietiging.

Osteopkthoria, het bederf van de
beenderen, carieuse toestand.

Osteophyma, een beengezwel of been-
opzetting; ook = tophus; adj.

osteophymaticus.
Osteopliyton, een beenuitwas, vol-

gens Lobstein; volgens Albers:
een uitwas dat of aan de opper-
vlakte van de beenderen of rand-
om hunne gewriehten ontstaat.

Osteoporosis, net los worden der

beenderen met het brokkelig wor-
den hunner zelfstandigheid ; os-

teoporonia= osteoporosis, eigen-

lijk het produkt der laatste; adj.

ostcoporoticus.
Osteopsathyrosis, het breekbaar wor-
den vaii de beenderen; osteopsa-
thyrotes, de broosheid der been-
deren; = osteopsathyrosis.

Osteopterygii pisces, de beenige vis-

schen.

Osteopyr = ostitis, = necrosis os-

sium.
Osteorrkagia, eene verbloeding uit

de beenderen.
Osteosarcosis, de metamorphose van
de beenderen in eene vleeschach-
tige massa; osteosarcoma, het
produkt van de osteosarcosis.

Osteoscin-hus, de scirrhus, kanker
van de beenderen.

Osteosclerosis, osteoscleroma, dever-
dichting van de beenmassa.

Osteospongioma, osteospongiosis, de
zwamachtige opzetting van de
beenderen, winddoorn.

Osteostalactites, eene druipsteenach-
tige opzetting van het been, ook
van het bcenvlies, tophus.

Osteosteatoma, een spekachtig been-
gezwel.

Osteotelangiectasis, de uitzetting van
de kleine bloedvaten in hot been.

Osteotornicon, een klein beenmes,
eene kleine beenzaag.

Osteotomista, een werk"tuig ter ver-
brokkeling van het kind in de
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baarmoeder oiq de keizersnede te

ontgaan, Davis.
Osteotcmus, dhnin. osteotomium, de

kettingzaag van B. Heine.

Osteotovhus = tophus.

Osteotylus, het beeneelt, callus; os-

teotylosis, de callusvornring.

Osteozoa, de ruggegraatsdieren, ge-

wervelde dieren, animalia verte-

brata.

Ostevdcum, de beentang.
Osteale, het beenlidteek'en, het callus.

Osthelcos — caries, beeneter.

Ostkistos, bet beenweefsel.

Ostiarius, de portier = pylorus.

_

Ostium, de moncl, opening; dimin.

ostioluni.

Ostitis, osteitis, de beenontsteking.

Ostod.es, ostoides, ostoideus, been-

achtig; substantia ostoidea den-

tium, de beenkorst of het cement

der tanden.
Ostdma, een beenuitwas, nieuwe
beenvorming ; = pseudostoma.

Ostosis, de verbecning, de beenvor-

ming.
Ostracoderma animalia, de schaal-

dieren; ostracodemms, van eene

harde hnid of schaal voorzien.

Ostracodermata, de oesterschalen.

Ostracon, ecn gebrand vat, eene

scherf.

Ostracosis, apostracosis, deveran-
dering van een beenstuk in eene

met eene oestersehaal overeen-

komstige massa, inzonderheid

van een schedelbeen.

Ostrea, ostreum, de oester.

Ostreiolae, de familie der oesters.

Ostreios, ostreotoxieum, het oester-

of mosselcnvergift.

Otagra, do oorpijn, in den gehoor-
gang of in net inwendige van
bet oor.

Otalgia = otagra; adj. otalgicus.
Otechos, het oorsnizen, bet kloppen
xn de ooren.

Otenchyta, Cene oorspuit; otencbyta
rernedia, middelen om in de ooren
an te spuiten.

Otkaematoma, bet oorblocdgezwel.

Olhae.morrhoea, eene uitvloeiing van
bloed nit de ooren.

Olhaemorrhoides. verplaatsing van

de hacniorrhoi'daalbloedvloeimg

naar de inwendige deelen van

het oor.

Othelcosis, eene verzwering van bet

gehoorwerktuig.
Othydrops, de waterzucht der in-

wendige deelen van het oor.

Othygrotes, het loopen van de ooren.

Oth'ypersarcoma,
_

-—sarcosis, de

vi'eeschwoekering in het oor.

Otiatria, otoiatria,' otiatrica, deoor-

heelkunde; adj. otiatricus.

Otiatros, de oorheclkundige.

Oticus, de ooren betreffende; otica

remedia, oormiddelen.

Otion, bet oorlelletje.

Ol.it.es, met een oor overeenkomstig;
= oticus; digitus otites, de Heine
of oorvinger.

Otitis, de ontsteking van het in-

wendig oor; adj. otiticus._

Otium, de ledigheid, vrrje tijd; adj.

otiosus.

Otoblemiorrhoea, de oorslijmvloed;

adj. otoblennorrkoicus.

Otocalarrhus, de oorkatarrhus.

Otocleisis, de sluiting van het oor

ten gevolge van ziekelijke pro-

cessen.

Otodyne, otodynia, de oorpijn; adj.

otodynicus.

Otoganglion, de oorzenuwknoop, ont-

dekt door Arnold in bet hoofd-

gedeelte der sympathische zenuw.

Ologh/phis, een oorlepel.

Otoii'thus, de oorsteen, in den ge-

hoorgang.
Otologia, de leer betreffende bet oor

of bet gehoororgaan in het al-

gemeen; de leer van de zickten

des gehoororgaans; adj. otolo-

gics.
Otoneuralgia, de lierveuse oorprin.

Otopathema. '—pathia, het oorlijden,

de oorzi ekte; adj. otopatlneus.

Otophlegmone — otitis, eebter meer

.

bet uitwendige_ oor betreffende.

Otophone, otopbonium, een metalen
hoorwerktuig dat achter het oor-

kraakbeen wordt aangebracht ter

verstcrking van het geluid.

Oioplados, otoplatos, het loopen van
de ooren met eene kwalijk rie-

kende afseheiding.
Otoplasma. een oorpieister.

Otoplastice, de kunstmatige, door
operatie vervanging vanverloren
gegane deelen van bet uitwen-
clige oor.

Otoplexiometrum, ecn door Horry
j

aanbevolen werktuig ter onder-

zoeking van het inwendige oor
door de pereussie, oorplessimeter.

Otopteris, een fossiele varen uit het
steenkool.

Otopyorrhoea, een etteracbtige oor-

slijmvloed.

Otorrhagia, de blocdvloeiing uit het

oor; adj. otorrbagicus.

Otorrhoea, bet loopen van eene slijm-

vloeiing uit de ooren ; otorrhoea
cerebralis, volgens Itard, eene
oorvloeiing, wolker bron men in

de hersenen zoekt; adj. otor-
rboicus.

Otoscopia, het onderzoek van bet
inwendige oor.

Otoscopium, de oorspiegel, ter ver-

wijding en onclerzoeking van
den uitwendigen geboorgang.

Otostylicus musculus, eene door
Hyrtl voor het eerst bescbrevene
spier tusscben het oor en bet
stijlvormige uitsteeksel

.

Ototechnos, bet kamertje in bet oor.
Oturia, eene uitvloeiing van urine

nit de ooren.
Ovarium, de eierstok; bij de plan-
ten = germen, vruchtknoop.

Oviductus, de eierleider.

Ooiparus, eierleggend.
Ovisaccus, volgens Barry: een onrrjp
Graafsch blaasje.

Ovovivipara inseeta, • insekten bij

welke bet uitkruipen uit het e'i

reeds in hefc moederkjf plaats heeft.

Ovum, bet ei; dimin. ovulum, bet

eitje; ovula Graafiana. de Graaf-

sclie blaasjes of citjes; ovula Na-
bothi, de door Naboth het eerst

beschrevene kleine l.ichaampjes

of blaasjes aan den hais en den
mond van de baarmoeder; bot.
ovula. de aan de randen van
den stamper zich ontwikkelende
knopachtige lichamen; adj. ova-

lis, ovatus, eirond; bot. folium

ovatum, een eivormig, folium

ovale, een elliptiscb blad.

Oxcdanndum, bet oxalamid = oxa-

midum.
Ooialkus, zuringzunr bevattend:

acidum oxalicum, het zuringzuur,

volgens sommigen: het oxyde-

hydraat van een radikaal, oxatyl

;

komt niet alleen voor in Oxalis-,

maar ook in Iturnex- en fiheum-
soorten.

Oxaluricum acidum, het oxaluurzuur,

zure zuringzure pisstof, levert met
bases dubbelzouten, vormt een
wit kristallijn poeder, en reageert

sterk zuur.

Oxamethanum, aethyloxamid, ont-

staat door het samenbrengen van
oxaalaether met weinig ammo-
niak. zoodat slcchts een gedeelte

van het acthyloxyde uit bet ecrste,

als alkohol wordt afgesclieiden.

Oxamidum, het amid van het oxaal-

zunr, oxaalzuur ammoniumoxyde,
wordt het eenvoudigst daardoor
verkregen dat men ammoniak
vermengt met eene alkoholische

oplossing van oxaalaether, een

neutraal, wit, smaak- en reuk-

loos poeder, sublimeerbaar, in

water weinig oplosbaar.

Ottaminieum ofoxamidicum acidum.

het oxamin- of oxamidzuur, ont-
staat wanneer zich het oxamid
in het oogenblik van zijn ont-
staan met een atootn waterbou-
dend zuringzuur verbiudt.

Oxamylanum, het oxamylan, amyl-
oxamide.
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Oxardlidicum of oxanilineuni aei-

dum, het oxanilidzuur, een anilid-

of anilinzuur, zunrstofzuur ani-

linzout ruin 2 atornen H 0,
vertoont eene verrassende over-
eejikomst met bet oxainidzuur,

is kristalliseerbaar.

Oxatylum, —Hum, het waarschijn-
lijke radikaal van het oxaalzuur.

Oxelaeitm, eene drank bereid nit

azijn en olic.

Oxidium, een zwakzuur.
Oxos, de azijn; adj. oxodes, zuur-

aebtig, azijnachtig.

Oxyacanthinum = berbinuni, eene

basis in de verbindingslagen van
de vaten en boutcellen bij de
Berber-is vulgaris.

Oxyaesthesia, sthisis, eene ziekelijk

verboogde prikkelbaarheid.

Oxyanthracodes, koolzuur bevattend.

Oxyaphe, oxyaphia, een zeer leven-

dig gevoelsvermogen.
OxyoMeriitis, eene acute slagader-

ontsteking.

Oxyart/mtis, eene acute of koorts-
achtige jicht.

Oxyblepsia, bet seherp zien, een
scherp geziehtsvermogen; oxy-
bleptes, een met een zeer scherp

geziehtsvermogen begaafd wezen.

Oxybolia, eene te snelle outlasting
van bet zaad; adj. oxybolicus.

Oxybronuhitis, eene acute ontsteking
van de bronchi.

Oxycratuin, een mengsel bestaande
uit azijn en uit water.

Oxycroceum emplastrum, een ofii-

cineele pleister uit negen meestal

harsachtige ingredienten be-

staande.
Oxycystilis, de acute ontsteking van
de blaas.

Oxydaiio, de verbinding van een
lichaam met zuurstof tot een be-

j

paalden graad ; verb, oxydo, are.
Oxydercea, ' —dorcea, —dercka re-

in edia, uiiddelen ter versterking
.;
van net gezielitsvermogen ; oxv-
derees, scherp van gezicht; oxV-

dercia, oxydorcia, het scherp zien.

Oxydulatio, de verbinding van een
liebaam met zuurstof tot een be-

paalden lageu graad.

Oxydulum, een oxydule, een onvol-

komen oxyde.
Oxydum, een met zuurstof in eene
bepaalde verhouding verbonden
liebaam.

Oxyecoca, oxyecoia, het ziekelijk ver-
sterkte gehoorvermogen ; oxye-
coos, oxyecous, scherp hoorend,
ziekelijk.

Oxyencepihalitis, eene acute ontste-

king van de hcrsenen.
Oxyerderitis, eene acute ontsteking
van de darmen.

Oxyepadtis, eene acute ontsteking
van de lever.

Oxyg&la, zure melk.
Oxyg&rum, zuur vleeschnat.

Oxygenatio = oxydatio ; adj . oxy-
genatus = oxydatus.

Oxygeniosteresis, cle onttrekking van
zuurstof, desoxydatio; adj. oxy-
geniostereticus.

Oxygenium, de zuurstof.

Oxygeusia, het ziekelijk verhoogde
s'maakvermogen.

Oxyglossitis, eene acute ontsteking
van de tong.

Oxylaryngilis; eene acute ontsteking
van bet strottenhoofd.

Oxylaryngotracheitis, eene acute ont-
steking van bet strottenhoofd en
de luchtpijp.

Oxylienitis, oxysplenitis, eene acute
ontsteking van de milt.

Oxylizarinicum aeidum, bet oxyli-

zarinezuur — purpurinum.
OxymoMitis, eene acute ontsieking
van de borsten bij de vrouw.

Oxyrnel, zure honig, azijnhonig, een
deel azijn luet twee deelen honig
gekookt.

Oxymetritis, eene acute ontsteking
van de baarmoeder.

Oxymetrum, een werktuig ter be-

paling van het zuurgehalte ; brj

sommigen = eudiometrum.

OXYMYELITIS — OXYSITIA.

Oxymyelitis, eene acute ontsteking
van bet ruggemerg. .

Oxymyitis, eene acute ontsteking
van de spieren.

Oxyngium, net vet, axungia.
Oxynosema, oxynosos, oxynusos, eene
acute ziekte.

OxyoeausiSy de hoogere graad van
verbranding.

Oxyoophoritis, eene acute ontstekino-
van de eierstokken.

Oxyopltthalmitis, eene zeer acute
ontsteking van de oogappels.

Oxyopia, het scherpe gezicbt, het
verhoogde geziehtsvermogen.

Oxyorckitis, eene acute ontsteking
van den bal.

Oxyosphrasia, oxyosphresia, het te
sterke reukvermogen.

Oxyosteitis, eene zeer acute been-
ontsteking.

Oxyotith,^ eene acute ontsteking van
net gehoororgaan.

Oxyopdrotitis, eene acute ontsteking
der oorspeekselklier, Mumps.

Oxyoperitoneitis, oxyoperitonitis, de
acute buikvlieson'tsteking.

Oxyoplia-ryngiLis, eene acute ontste-
king van het strottenhoofd. ook
van den slokdarm.

Oxypeucedardnum, een aan peuce-
danine zeer gelijk en daarmede
in „4en Nortel van Peucedamim.
officinale voorkomend lichaam
O* fi 1 ' 7

.

Oxyphenicum aeidum, het oxyphen-
zuur, ontstaat door drooge'distil-
Iatie van verschillende organisehe
zelfstandigheden, b. v. morine-
looizuur, catechu, en onderscheidt
zich van phenylzuur door een
plus van 2 atomen 0, het heet
ook brandig katechin en pyroka-
techuzuur.

Oxypicrirdcum aeidum, het oxypi-
crinezuur, yolgens Will en "Botfc-

ger styphninezuur, zeer gelijk aan
bet picrinezuur, echter niet 'bitter,

maar adstringeereud van sinaak;
het bevat 2 atomen rneer dan

het pikrinezuur, en wordt uit de
meeste slijmharsen, aetheriscbe
olien en onderscheidene kleur-
stoffen door verhitting met sal-
peterzuur bereid.

Oxypinitannieum aeidum, het oxy-
pmitanzuur gelijk aan het pini-
tanzuur, bereid uit de naalden
van den pijnboom, door Kawa-
lier, gelijk aan het looizuur, sterk
samentrekkend van smaak, in
water en alkohol gemakkelijk
oplosbaar.

Oxyp/debitis, eene zeer acute ader-
ontsteking.

Oxyp/degmasia, eene hevige, zeer snel
verloopende ontsteking, Hippo-
krates.

Oxyphonia, eene beldere stem; adj.
oxyphonicus, oxyphonos.

Oxypnemnorda, de acute longont-
steking.

Oxypodia, de spitsvoet,= pes equi-
nus.

Oxyregm-ia,de zure oprisping; adj.
oxyregmiodes, deze veroorzakende
of daaraan lijdende.

Oxyrrheumartkrosis, hot acute rheu-
matismus in de gewrichten.

Oxyrrhln, oxyrrki's, spitsneuzig,
scherp of fijn riekend.

Oxyrr/iinitis, eene acute neusont-
steking.

Oxyrrkodinum. oxyrrhodium, de ro-
zenazijn.

Oxyrrhophon, zuurstofgas-opzuiger,
volgens Doebereiner het platina,
ten gevolge van de eigenschap
om eene groote hoeveellieid zuur-
stof aan te trekken.

Oxys, scherp, spits, snijdend, ste-
•kend, snel verloopend, acuut, van
ziekten, zeer zuur, seaerpzianig,

Oxysacchartim, eene verbindin"' van
suiker en azijn, zuursuiker.

Oxysal, zuurzout, een mengsel van
het kali uit Carduus b'enediclus
met azijn, dorhalve azijnzuur
kali, t>ala.

Oxydtia, de neigiug van de maag
la
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tot zuurvorming, niet veel ver-

schillende van oxyregmia.

Oxystatos, zeer seherp, zeer verhit,

zeer snel verloopend.

Oxytes, net zuur niaken, de zure toe-

stand, zure sckerpteofruaagzuur.

Oxythymia, net berooken met azijn

of met zure, sterk riekende zeil-

standigheden, inzondcrheid met
aromatisclien azijn.

Oxythymia, eene hevige gemoeds-

gesteldheid. de opvliegendheid;

adj. oxythynius, opvhegend.

Oxytocia, net snel bsiren, Naegele;

adj. oxytoeus, snel en gemakke-

lrjk barend.

Oxytocium, een de geboorte bespoe-

digend middel.

Pabulum, het voedsel; pabulumvitae
noemd'e men vroeger de zuurstof.

Pachandrus. pachyandrus, bot. met

dikke of' met dicht bij elkander

zittende meeldraden.
Packismus, bet dicbt of dik wor-

den ; bij vele nieuweren : liet bo-

venmatig vet worden.

Pachometrum, een werktuig tot bet

meten der dikte van belegd spie-

gelglas.

Pachyaema, het dikke, ook het strjl

geronnen bloed.

Packyaemia, de verdikking van bet

bloed; adj. pacbyaemicus, pa-

chyaemus.
Pachybleplmron, het ooglideelt ; pa-

cbyblepharosis, de vorming daar-

van; = pachyblepbaron.

Pachyc'holia, de verdikking van de

gal en het daarvan afhangende

fijden; adj. pachycholieus.
Pachychymia, de verdikking of ver-

diehtmg van de lichaamssappen

;

adj. pachyehvmus.
Pachyderma, de" dikhuidigen, dieren
met zeer dikke en vaste buid.

Oxyuretbitis, een zeer_ tot ontste-

king geneigde en pynlijke drui-

per, met chorda en dergelijke

versckijnselen.

Oxyuris, de priemstaart, de aars-

made, Oxyuris vermicularis, de

spring- oi' made-worm: oxyura,

de staartborende sluipwespen.

Ozaena, de stinkende neuszweer.

gewoonlijk zijn kierbij de bce-

nige gedeelten van de neusholte

aahgetast; adj. ozaenicus.

Ozostornia, de kwalijk riekende reuk

uit den mond, een stinkende

adem; adj. ozostomns.

Ozoceritum,' eene fbssiele hars, door

Mulder in den frieschen turf ge-

vonden.

Pachydermia, de dikhuidigheid ; m
de oorkeelkunde ook gebruikelijk

van de verdikking van het trom-

melvlies; adj. paehydermus, dik-

huidig.
Pachymenia, de verdikking van de

vliezen; adj. paehymenicus.

Packynsis, het verdikken, de ver-

dikking: adj. paehyntieus, pa-

chyticus; p'achyntica remedia.

verdikkende middelen.

J

Pachypteris, een geslacht van fos-

siele varens uit het jura.

Packys, dik, dicht, vet, vleezig.

I

PacJiyte-% de dikte, opgczetheid; —
pachyblepharon ; ook de zwaar-

lijvigkeid.

I
Paedagogia, het geleiden, voeren,

opvoeden van een jong mensch;

adj. paedagogicus.

Paedagogice, de leer aangaande de

opvoeding van jonge mensehen.

Paedagogus, een opvoeder, een op-

voedkundige. ...

Paedanchone, de keelontstekmg dij

jonge kinderen, vooral de croup.

Paedarthrocace, de winddoom, spina

ventosa, caries centralis; voor
deze uitdrukking ontbreekt in-
tusscben een voldoende reden,

want dekwaal komt bij volwas-
senen .niet minder dikwijls voor
dan by kinderen.

Pae.datrophia, het eigenaardige en
langzaam ontstaande vermageren
bij kinderen, ten gevolge van eene
gebrekkige vocding; adj. paeda-
trophicus.

Paederasta, paederastes, een kna-
penschender

; paederastia, de
knapenschennis ; adj. paederas-
ticus.

Paedeusis, paedia, het opvoeden van
kinderen.

Paediaphthae, de apthae bij kin-
deren, inzonderheid bij zuige-
lingen.

Paediatria, paediatr'lca, de behan-
deling van de ziekten der kin-
deren; adj, paediatricus, paedia-
trius.

Paediatros, een kinclergeneesheer.
Paedion, een klein kind; ook een

foetus.

Paedobaromacrometrum, een werk-
tuig ter bepaling van het gewicht
en de lengte van pasgeboren kin-
deren.

Paedobarometrum, eene weegschaal
om kinderen te wegen.

Paedometrum, een werktuig ter be-
paling van de afmetingen van
pasgeboren kinderen ; ook= pae-
dobaromacrometrum.

Paedonosos, paedonusos, eene kin-
derziekte.

Paedopldysis, het versehijnen van
hittepuistjes bij kinderen ;paedo-
phlysis madescens = eczema uro-
dialyticum, Fuchs.

Paedophthisis, de uittering bij het
kind.

Paed.opoeia, bet kinderen telen.
Paedovyra americana, de kinder-

cholera, Eisenmann.
Paedostatkmion = paedobarome-

trum.

Paedotrophe, paedotrophia, de voe-
ding en opvoeding van kinderen;
het kinderdieet.

Paedotropheum, paedotrophium, een
opvoedingsgesticbt voor kinde-
ren. een weeshuis.

Paean, paean, de god der genees-
kunde, de heelende; adj. paeoni-
cus.

Paeosyne, de genees- of artsenijbe-

reidkunde.
Pagoplexia, pagapoplexia, het ver-

stijven der lastdieren door de
koude: de als gevolg eener zoo-
danigc verstiiving overblijvende

stijfheid der ledematen of onbe-
wegelijkheid van bet geheele
licbaam.

Palaeologia, de leer van de oudhe-
den, van de leer en meeningen
der ouden; palaeologus, een on-
derzoeker der oudheid, oudheid-
kundige.

Palaeo-niscus, een geslachtvan glans-
schubbige fossiele visschen uit

het steenkool en het permsche
stelsel.

Palaeontograpliia, de beschrijving
en afbeelding van de fbssiele

overblijfselen der voorwereldlijke

schepping; adj. palaeontogra-
phicus.

Palaeophi$K een fossiele slang uit
de tertiaire lagen van Engeland.

Palaeontologia, de leer der fossielen,

zoowel dieren als planten.
Palaeophytologia, de leer aangaande

de fossiele overblijfselen van voor-
wereldlijke planten; de leer van
de plantenkennis der ouden.

Palaeosaurus, eene soort van fos-

siele saurus.
Palaeotherium, een dikhuidig dier

uit de voorwereld.
Palaeotyrus, palaetyrus, oude kaas.
Palaeoxylon, fossiele stammen van

coniferen uit bet steenkooltijd-
perk.

Palaeozoieus, de oudste lagen die
fossielen bevatten.
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Palaeosoologia, de leer der fossiele

dieren.

Palapterya, een uitgestorven _vogel

Bit Let alluvium Tan INieuw-

Zeeland.
Pakme, de hand in het algemeen.
Palatomelrum, de verhemeltemeter,

Gairal.

Palatum, het verhemelte; boihet
gewelfde deel der onderlip bij de

gemaskerde bloemen, dat de buis

shut; adj. palatinus, b. v. velum
palatinum, de verhemeltesluier.

Palea, het kaf, stroo
;
paleae, bot.

de stroo- of kafblaacljes, de steun-

blaadjes bij de grassen, welke

onmiadellijk de geslachtsdeelen

bekleeden; adj. paleaceus, stroo-,

kafachtig.

Palenum, — methylen, een kleur-

loos gas, bestaande nit C*H2
.

Palichlhyologia, de leer der fossiele

visschen.

Palindromia, de terugkeer, het we-
der instorten. het terugtreden

naar binnen.
Palingenesia, de wedergeboorte.

_

Polinodia, de terugtocht, het zich

terug trekken of inschrompelen

van een lid, het weder uitbreken

van eene ziekte; ook het terug-

roepen.
Palladium, een nietaal, ontdekt door

Wollaston in platiria-ertsen._

PaUiatio, de inhulling, bcmanteling,

ook de palliatiefkuur; adj. pal-

liatus, omhuld, beinanteld, ver-

borgen; palliativus, onihnllend.

bemantelend ; euratio palliativa,

eene palliatiefkuur, waardoor

geene radikale genezing, maar
sleehts eene leniging van de

ziekteversehijnselen of eene tij-

delijke beterschap beoogd wordt.
Pallium, de mantel.
Pallor, de bleekheid; adj. pallidus:

verb, palleo, ere, bleek zijn; pal-

lesco, verblecken. bleek v/orden.
Palma, de palm, de handvlakte;

entomol. een vergroote voet; pal-

mae plicatae, langwerpigc plooien

aan den binnenwand van de ca-

nalis colli uteri, waarop aan beide

zijden onder zeer scherpe hoeken
vele sehuin verloopende plooien

stooten; adj. palmaris, tot de

handvlakte behoorende, de hand-

palm betreffende; palmatus, band-
vorniig, b. v. bot. radix, folium;

palmatifidus, bandvormig gesple-

ten; palmatilobatus, handvormig
gelobt, palmatipartitus, handvov-
inig verdeeld.

Palmacites, fossiele palmen.
Palmitinum = margarinum.
Palmitinicum aeiclum, het palmitine-

zuur, een bestanddeel van palm-
olie en bijemvas.

Palmitonicum acidum, het palini-

tonzuur, C 31 H 31 0\ waarm het

aan de lueht verwarnidc palmiti-

nezuur overgaat; overigens komt
het eerste volgens Schwartz even-

eens in de palmolie en palmolie-

zeep voor.

Palmos, palmus, het slaan, pulsee-

ren, hartkloppen; adj. palniicus,

het kloppen alsmede den pols-

slag betreffende; bij sommigen:
uit hartkloppingen voortsprui-

tende.

Palmoscopia, het onderzoek van den

hart- en slagaderslag door mid-
del van de hand of den stetho-

skoop; palmoscopus, iemand die

den polsslag onderzoekt.

Palmula, de dadel; het breede deel

van de ribben.

Palpatio, het bevoelen, betasten,

nevens de percussie en auscul-

tatie een hulpmiddel tot het phy-
sische onderzoek van het lichaam;

verb, palpo, are.

Palpebra, het ooglid; adj. palpe-

brals.
Palpi, de tasters, bij de insekten;

bij sommigen : de voelers.

Palpitatio. het trillen, sidderen, klop-

pen, b. v. cordis, bet kloppen van

het hart: verb, palpito, are.

PALUS — PANSPERMIA.

Palm, pali, de paal, palissade; adj.

paliformis. paal- of penvormig.
Palus, paltidis, het moeras; adj.pa-

ludosus. palustris.

Pambioma, het algemeene levens-
principe.

Panyphms, de wijnrank; adj. pam-
piniformis, rankvormig; plexus
pampiniformis, de netachtige ver-
binding der dicht naast elkan-
der liggende geslingerde takken
van de vena spermatica interna
aan den bijbal.

Paraplegia, eene algemeene verlam-
ming.

Panacea, het algemeene geneesmid-
del tegen alle ziekten.

Panaritium of paronychia, de nijd-
nagel, eene nagelzweer, de vijt;

veter, eene ontsteking van de
hoeven bij paarden.

Panckreslon, panehrestum = pa-
nacea.

Panchymagoga remedia, middelen
welke

_
volgens sommigen alle

ziekelijke sappen des lichaams
in bewegiug brengen en zouden
doen outlast worden.

Pancoenonosos, pancoenontisos, =
epidemia.

Pancoenus, geheel algemeen, meestal
in de zelfde beteekenis als epi-
demius gebruikt.

Pancraticus, zeer machtig, almach-
tig, zeer krachtig.

Pancreas, de alvleeschklier, de buik-
speekselklier ; adj. pancreaticus.

Pancreatalgia, de pijn in de al-
vleeschklier.

Pancreatemphractis, de verstopping.
infarctus van de alvleeschklier-
vaten.

PancreatJiekdsis, de verettering, ver-
zwering van de alvleeschklier.

Pancreaticoduodenalis, de alvleesch-
klier en den twaalfviugcrigen
darm betreffende, b. v. arteri'a.

Pancreatitis, de ontstekinc van
de alvleeschklier; adj. pancrea-
ticus.

Pancreatonctis, een alvleeschklier-
gezwel.

Pancreatorrhagia, eene bioedvloeiing
uit de alvleeschklier; adj. pan-
ereatorrhagicus.

Pandectae libri, boeken welke eene
wetenschap in haar geheelen oni-
vang behandelen; meestal in de
rechtsgeleerdheid toegepast.

Partdeeter, pandectes, alles omvat-
tend of bevattend.

Pandemia-, eene algemeen heer-
schende ziekte, welke of epidemie
of endemie zijn kan; adj. pan-
demias, pandemius, pandemicus.

Pandiculatio, het uitzetten, uitzak-
ken van het lichaam ; verb, pando,
ere, uitspreiden, uitspannen.

Pandoceum, pandocium, pando-
chium, eene herberg; bij sommi-
gen : het ziekehuis, een hospitaal.

Pand-ura, de hongaarschc viool;
adj. panduraeformis, panduratus,
pandurodes, vioolvormig; bot. b. v.

folium, een vioolvormig blad.
Paniada

_
racemus compositus, bot.

de pluim: panicula fastigiata :=
cyma, bloeitop.

Panidrosis, een algemeen zweet.
Panificium, de broodbereiding.
Panis, brood; panis cibarius, huis-
bakkenbrood;_ panis bis tostus,
beschuit; panis similagineus, ze-
melen.

Panniculus, een kleine doek, fijn

vel ; panniculus adiposus, het on-
der de huid gelegen vetweefsel;

Sanniculus adiposus reuum, het
e nieren omringende vetweefsel,

ook fascia renahs genoemd.
Pannus, de inslag by het weven,

• het doek; pannus oculi, het zoo-
genoemde oogvel, eene woekering
van het celweefsel op het oog.

Panochia = panus.
Panophobia, een plotselinge vrees

of schrik, panische schrik.
Pansderosis, de geheele verharding
van eenig deel.

Panspermia, bij de ouden, Heracli-
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tus, de algemeene verdeelmg van i

het zaad, volgens welke het ont- I

staan van alle wezens zoude plaats
j

hebben, naar zekere bijzondere

oorzaken ; adj. pansperniieus, pan-
|

3pernius. i

Panspermium, de algemeene grond-

stof of grondmaterie.

Pansymmetria, de algemeene even-

maat.
Pantadenddes = pancreas.

Pantagoga remedia = panchyma-

goga.
Pantamorphia, het volkomen genus

van vorm;'adj. pantamorphic^,

pantaruorphus, volkomen vorme-

loos.
Pantanencephalia, het geheele ont-

breken van hersenen.

Pantaphobia, het geheele gemis van

vrees; adj. phantaphobus.

Pantascia, het volkomen gemis van

schaduw; adj. pantascvus.

Pantatrophia, eene totale atrophic,

gebrek aan voeding; adj. panta-

trophus. .

Pantoeoperittoma, pantoeopenttosis,

eene algemeene woekenng.

Pantogamia, de onmatige bevredi-

ging van de geslachtsdrift, ge-

oruikelijk zoowel van het dier

als van den menseh; adj. pan-

togamicus, pantogamus.

Pantogangliitis, bij sommigen: de

oostersche cholera.
.

Pantomimica, —ee, de pantomimiek

of gebaardentaal; pantommius

iemand die de gebaardentaal

kent.
Pantomorphia, het vermogen om

allerlei gedaanten aan te nemen;

adj. pantomorphus.
Pantophobia, de algemeene vrees of

angst; adj. pantophSbus. panto-

phobicus, voor alles vreezende,

zeer bevreesd.
Pardophthora, de algemeene volbloe-

digheid; adj. pantoplethoricus.

Partus, cen klierbuil.

Panzootia, een algemeene verspreide

veepest, of enzootie of epizootie

;

adj. panzooticus.

Pap'aver, de maankop; adj. papa-

veraceus; papaveraeeae plantae,

de papaverachtige gesvassen; pa-

paverine, nit papavers bereid,

b. v. emulsio.

Papaoerinv.m, eene eerst voor kor-

ten tijd door Merk uit de over-

hlijfselen van de morphmeberei-

ding bereide stof, kristalliseer-

baar, onoplosbaar in
_
water,

moeielyk oplosbaai? in wijngeesfc

en aether, schijnt geene werking

op het organismus uit te oefenen,

Schlossberger.

Papilio, de vlinder of kapel; adj.

papilionaceus; bot. corolla papi-

lionacea, de vlinderbloem, eene

onregelmatige vijfbladige bloem-

kroon, welker bovenste bladgroot

en uitgespreid, de vlag, vexillum,

de zijdelingschenkleiner, devleu-

o-els,' alae, de beide ondersten te-

gen elkander hellen of aan den

binnenrand vergroeid zijn, de kiel,

carina.

Papilla, de tepel, het tepeltje; pa-

pilla iacrymalis, het traantepeltje,

de opgehoogde rand der traan-

punten; papillae linguales, de ze-

nuwtepeltjes der tong; p. mam-
mae, de borsttepels; p. renales,

de niertepeltjes, door den mer-

kelk omgeven; p. cutaneae, de

huidtepeltjes, als hoofdzetel van

het gevoelszintuig; papilla pill

= pSpa pili, haarkiem; adj. pa-

pillaris, tepelvormig; papillosus,

getepeld, met tepels, d. v. bot.

radix ;
papillulatus, bot, met klier-

ti.es bezet.
', Pappus, de vederbos, het zaadpluis,

de rand of het bovenste van de

kelk bij de samengestelde bloe-

men, dewijl deze meestal veleve-

derachtige afdeelingen vertoont;

adj. papposus, met zaadpluis, b. v.

pe'riearpium. , , .

Papula, de punt, eene zeer kleme

PAPYRUS — PARACOPE.

v

' puntige oplieWing der huid; adj.

papulosus, b. v. exanthema, een

huiduitslag met puntjes, zonder
vloeibaren inhoud; gebladerd.

Papyrus, de papierplant, ook_ de
bast van deze plant, het papier;

adj. papyraceus; lamina papyra-
cea, de oogholteplaat van het

zeei'been.

Par, als subst. het paar, h. v. par
nervorum, het zenuwpaar; als adj.

gelijk, gepaard, ook opgewassen
tegen iets, alicui rei.

Parabanicum acidum, het paraban-
zuur, ontstaat wanneer eene op-
lossing van piszuur in salpeter-

zuur tot zekeren graad verdampt
wordt ; het kristalliseert in kleur-

looze, zeszijdige prisniata, zijne

zouten binden bij verwarming der

oplossing in water eenige atomen
water, en gaan daardoor in oxa-
luurzure zouten over.

Parabatrachus, een klein kikvorsek-

achtig dier uit het steenkool.

Parablasta, parablaste, ziekte met
anatomische veranderingen, zoo
als uitwassen, uitslag, vorming
van deletaire vloeibare stoffen.

enz., Eisenmann.
Parablepsis, het geziehtsbcdrog; adj.

parablepticus.

Parabola, de vergelijking, de gelij-

kenis ; in de mathesis : eene ke-
gelsnede, uit wclke alle inval-

lende geluid- of liehtstralen pa-
rallel weder worden uitgeworpen

;

adj. parabolicus, b. v. bot. folium,
een paraboolvovmig blad.

Parabolani, aldus heetten in de
eerste eeuwen

_
na Ohristus de

geneesheeren die gevaarlijke en
aanstekende ziekten, inzonder-
heid in pesthuizen behandelden.
en meestal geestelijken waren,
daarna in het algemeen geeste-
lijken die zich met geueeskun-
dige of chirurgische praktijk be-
zig hielden.

Parqbolanologia, de leer betreffende

het verzorgen van zieken, Maxim.
Schmidt.

Parabulia, eene ontstemming van
het wilsvermogen, inzonderheid
als gemocdsziekte.

Paracentesis, de doorboring,bet door-
steken, het insteken van eene na-
tuurlijke oftegennatnurlijke holte,

inzonderheid om den vloeibaren
inhoud te ontlasten, b. v. paracen-
tesis abdominis, thoracis, enz.: adj.

paracenteticus, paracenticus, b. v.

acus paracentica, de troikart; de
genoemde operatie betreffende.

Paracenteterion, paracenticium, Ga-
lenus, een werktuig ter verrich-

ting der paracentesis,^ troikart.

Parachroea, eene ziekelijke veran-
dering van de huidkleur.

Parachfoma := parachromasia ; adj.

parachromaticus

.

Parachromasia, het kleurenbedrog,

het optreden vanvalschekleuren.
Parachromatobhpsia,—moblepsia,het

valsch zien van kleuren.

Paraclironicus, ontijdig, imtempes-
tivus.

Parachrosis, de verkleuring, ont-

kleuring, het verschieten.

Parackrous, parachrus, parachro-
mus, verkleurd, yerschoten, ont-

kleurd, wankleurig.
Parachymosis, eene ziekte van de

afscheiding, Eisenmann.
Paracinema, het ontwrichte; para-

einesis, eene ontwrichting ; adj.

paracineticus.

Paraeme, paracmasis, het afnemen

na het bcrciken van de grootste

sterkte of den hoogsten bloei;

adj. paracmasticus ; morbi parac-

mastici, ziekten welke, na snel

haar hoogste punt te hebben be-

reikt, langzaam weder afnemen;
aetas_ paracmastica, de leeftijd

waarin het afnemen van de
kraehten begint,

Paracoe, het verkeerd, niet goed hoo-
ren; by sommigen ^ b'aryecoea.

Paracope, de waanzinnigheid, het
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delirium van koortslijders; adj.

paracopicus, paracopticus.

Paracrusis = paracope; adj. para-
crustieus.

Paracusis, paracusma, Let anders
hooren, valsek hooren; het oor-
snizen, eerie zwakte van het ge-
hoor; paracusis Willisiana, het
beter hooren gedurende een sterk

gedruiseh.

Paracya-aium, het paraeyan; onder
deze benaming heeft men eene
reeks van zeer versehillende licha-

men samengenomen, van welke
het eene of andere met het echte

cyan isomeer of polymeeris, wel-

ker geheele geschiedenis evenwel
nog veel onopgekelderds ople-

vert. Met deze benaming bedoelt
men bruine of zwarte, en N,
somwijlen ook H bevattende
stoffen, die niet vluchtig zijn en
op versehillende wijzen nit ver-

sehillende cyanverbindingen kun-
nen ontstaan. Zuiver paraeyan
wordt volgens Dclbriiek slechts

door verhitting van cyankwik
verkregen, waarbij slechts 1

/ll
van het geheele cyangehalte als

paraeyan achterblijft, het overige

cyan daarentegen gasvormig ont-
Vv'ijkt.

Paracyesis, de buitenbaarmoedcrhjke
zwangerschap.

Paroxynanc.M, een geringe graad
van keelontsteking.

Paraesthesis, eene verandering of

ontstemming van het gevoel, of

de gewaarwording ; adj. parae-

sthetieus.

Paraffinum, O Hn
, eene brande-

rige stof. welke bijna altijdvoor-

komt in de produkten der drooge
clistillatie, wit, kristallijn, zonder
reuk en smaak, door hitte niet
ontleed baar.

Parageusia, parageusis, eene ont-
stemming van "het smaakvermo-
gen

Paraglossa, paraglosse, het uitzak-

- PARAMECIA.

ken der tong; bij sommigen: het
terugbuigen der tong naar de
keelholte: paraglossa deglutito-

ria, bij sommigen : het inslikken

der tong om op deze wijze door

verslikkmg te stcrven: paraglos-

sae, entoin. zijdelingsche vliezige

lobben aan de basis van het

tongjc, lingula, bij de insekten.

Paragoge, de afwijking: het ker-

stellen van_ ontwrichte ledema-
ten; soniwijlen het aileiden der
sappen.

Paragomphosis, de onvolkomene
spijkersgewijze invoeging, b. v.

van het kinderhoofd in het bek-
ken.

Paralacticimi acidum, het vleeseh-

nielkzuur.

Paralalia, het rnoeielijk of onjuist

sprcken, het zich verspreken.
Parala/nph, eene witte paarlemoer-

aehtige vlek op het hoornvlies.

Paratbuminum, —minium, eene mo-
dificatie van het eiwit in de

vloeistof van hydropische eier-

stokken.
Parahrema, —resis, het ijlon, door-

slaan, de zotteklap ; adj. paleros,

ijlend, zotteklap uitslaana.

Parallage, parallaxis, de afwisseling

in twee of meer dingen of in
onderlinge ligging ; de verstands-

verwarring; in de astronornie het
verschilzicht; adj. parallacticus,

parallactus.

Parallelogrammus, langwerpig vior-

kant.

Parallelus, nevens elkander loopend,
evenwijdig

; parallelismus, het ne-
vens elkander loopen; eene ver-

gelijking, tusschen twee perso-

nen. enz.

Paralogia, de dwaling, eene lichte

graad van waanzinnigbeid; adj.

paralogiens, paralogus, dwalend.
Paralychnion, een lichtschera.

Paralysis, de verlamming; adj. pa-

ralyticus.

Paramecia, de spleet in de lengte,

PARAUEN'ORRHOEA — PARAPLASMA.

eene langwerpige spleet; adj.pa-
rameces, in de lengte zich uit-
strekkend, overlangsch.

ParamenorrJtoea, de afwijkende toe-
stand van de menstruatie bij de
vrouw.

Parameria, de biimcnzijden of bin-
nendeelen der dijen.

Parameriaeus, parameridius, tot het
bovengedeelte der dijen behoo-
rend, deze bedekkend'; vestis pa-
ramcridia, eene broek!

Paramesus digitus, de ringvinger.
Paramidum, het paramid, ontstaat

indien het zure honigsteenznre
ammoniumoxyde bij cle verhitting
3 atomen verliest; het is wit.
onoplosbaar en amorph.

Paramorvkium. het paramorphinc.= theha'ine, opium-alkaloide.
Paramylenum, een ontledingspro-

dukt in foeselolie, heeft met het
amylen de formule C" Hu gemeen,
maar is een dubbel zoo dieht gas!

Paramylum, dierlrjk zetmeel, in de
doorvelen voor een soortvan
infusiediertje gehoudene Buglena
viridis, besfcaat uit Cn H lu 10

. le-
vert door koken met verdunde
zuren slechts moeielijk eenige
suiker, door diastase in het ge-
heel niet, maar laat zich snel
oplossen, en in voor gisting vat-
bare suiker overbrengen, wan-
neer men het met eene overmaat
van rookend zoutzuur kooki

ParanapMhalimun, hetparanaphtha-
hne, G^R'\ vergezelt het daar-
mede polymere naphthaline in
het teer; m kokenden alkohol
nauwelijks oplosbaar. smelt bii
289°. J

Paranephritis, de ontsteking van de
bijnieren; adj. paranephriticus.

Paranephros, de bijnier.

Paranoea, paranoia, de verstands-
verbijstering, dwaasheid, -\vaan-
zinnigheid; adj. paranoieus.

Parapecldum, het spaakbeen, radius.
Parapectinum, eene formule der .

:

pectine-yerbindingen, oplosbaar,
goaiachtig, neutraal, loodsuiker
nederplofiend

; parapectinicum
acidum, het parapectinezuur

:

C2*H*0"+ 2HO.
Parapetalostemdnes, planten welker

meeldraden op bloembladachtige
blaadjes in de bloemkroonzitten,
Monch.

Parapetalum, een nevenkroonblad;
een bloembladachtig blaadje.

ParapJiia, eene ziekelijke verande-
ring van het gevoelsveriiiogen.

Paraphimosis, de samensnoering
van de terug getrokkene voorhuid
aehter den eikel, de zoogenoemde
spaansche kraag; adj. paraphi-
moticus.

Paraphonia, eene gebrekkige stem,
de verandering van stem; adj!
paraphonicus.

Paraphora, eene lage graad van
waanzin; adj. paraphoricus.

Paraphrenias, paraphrenia, bij vroe-
gere pathologen dikwijls r= dia-
phi-agmatitis; bh' de ouden ook
de ontsteking van het verlengde
merg; tegenwoordig gewoonlijk:
eene aandoening van ontsteking
der hersenen of der hersenvliezen
gepaard met ijlen; adj. para-
phreniticus.

Paraphrenon, het middenrif.
Paraphronesis, paraphronia, para-

phrosyne, een geringe graad van
waanzinnigheid ; hot zich voorbij
praten, snappen; adj. paraphron,
paraphroneticus.

Parapkysis. de nevengroei, de sap-
draad, eene dradige eel.

Paraphyta, ziekten van of gepaard
met woekering, zooals poly-
pen, zakgezwelien, enz., Eisen-
mann : paraphyta topica of loca-
lia, ziekten met ware vaste nieuwe
vormingen, die zelfstandig ge-
organiseerd zijn, maar ziclT nog
niet als volkomeno clieren ver-
toonen.

Paraplasma, eene misvorming.
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Paraplaston = paraplasma, F. W.
Heydenveich.

Paraplegia, de verlamining van de

boven- of beneden-extrerniteiten

na eene beroerte; adj. para-

pleeticus, paraplectus, paraple-

gicus.

Parapleura, entomol. bet zijstuk.

Parapleuritis, een geringe graad van
borstvliesontsteking; ook een ont-

stekingachtig rheumatismus van

de borstspieren.

Paraphasia = paraplegia; bij som-

migen = parapoplexia.

Parapoeds, eene ziekte met stoor-

nis in de natuurlijke verrichtin-

gen, zoo als de bloedbereiding,

voeding, af- en uitscbeidingen,

zonder produkten eener valsche

vornring, Eisenmann.
Parapoplexia, een geringe graad

van beroerte.

Parapsis, bet ziekelijk veranderde

gevoelsverrnogen ;
parapsis illu-

soria, het ziekelijke zinsbedrog.

Pararrhythnus, een van den regel

afwijkende rbythmus; adj. parar-

rhythmicus, b. v. pulsus.

Pararthrema, pararthroina, de on-

volkomene uitrekking ; de uitrek-

king in het algemeen.

Pararthresis, parartkrosis ; het ont-

staan van bet pararthrema, ook

= pararthrema.
Parasalicylum, parasalicylium, bet

parasalicyl, wordt verkregen

wanneer men chloorbenzoyl op

spiraeaolie, salicylhydruur, laat

werken; kristalliseert m vierzn-

dige zuilen, is snieltbaar en in

naalden sublimeerbaar.

Parasitus, bet woekerdier, de yleier,

een tafelschuiruer ; adj . parasiticus,

b. v. animalia of plantae, woe-

kerdieren, woekerplanten, welke
in of op andeve dieren of planten
leven; verb, pavasitor, an.

Paraspadia, de opening van de pis-

buis aan de eene zrjde van den
penis; adj. paraspadicus, para-

spadiaeus, paraspadias, een lijder

aan paraspadia.

Parasphagis, de streek aan dezrjden

van de keel.

Pamstata, glandulosa of adenodes,

= prostata; parastatae orchides,

de bijballen.

Parastadenitis, de ontsteking van

de voorstanderklier.

Parastamen, een bh'meeldraad.

Parastitis — parastadenitis := epi-

didymitis.

Paraslrarnma, parastrSphe, het ver-

draaien of vertrekken, distorsio,

b. v. van den niond.

Parastrepsis, de verdraaiing, gedeel-

telijke ontwriehting, subluxatio,

Scnwediaur.
ParasijnancJie, een lichte graad van

keelontsteking, inzonderkeid in

de slikwerktuigen.

Parasystole, de zeer lange tussehen-

ruimte tusschen de afzonderhjke

polsslagen of tusschen de sanien-

trekking en uitzetting van het

hart: adj. parasystolicus.

Paratartaricum acidum, het drui-

venzuur of parawijnzuur, acidum

uvicum: het eerst door Kestner

en Wh'yte gevonden, het eerst

kunstmatig bereid door Pasteur,

door de wijnzure zouten der china-

alkaloideii of wijnzuur aethyl-

oxyde eenige uren tot 170° te

verhitten.

Paratartras, een druivenzuur zout.

Parathenar, de ruimte van den klei-

nen vinger tot aan den hand-

wortel; parathenar parvus, de

korte buiger van den duim.

Parathymia, de ontstemming, de

overspanning des genioeds; adj.

parathymicus.

Paralona, de zijdeelen des snavels.

Paratio, de bereiding; verb, paro,

are, bereiden.

Paratonia, de ziekelijke of tegen-

natuurlijke spanning, overspan-

ning, hypertonia; adj. paratom-

eus, paratonus.

PARATOPIA — PAROCHETEUSIS.

Paratopia, eene door verplaatsing

van eeuig orgaan veroorzaakte

ziekte, eene dislocatie; adj. pa-
ratopicus.

Faratrimma, het ontveld zijn van
den aars, zoogenoemde wolf.

Pa-ratripsis, het tegen elkander wrij-

ven; = paratrioima; adj. para-
tripticus.

Paratrope, het verdraaien van een
lid; adj. paratropicus.

Paratropne, —phia, de anomale voe-
ding; paratrophiae, de ziekten
van de voeding, Eisenmann; adj.

paratrophicus.

Parazoa, levende dieren in of op
het organismus, Eisenmann.

Partitas, de spaarzaamheid, het ge-
ringe aantal; adj. parous, spaar-
zaam, weinig, b. v. urine; verb,

parco, ere, verschoonen, spaar-

zaam met iets omgaan.
Parecho, het nagalmen der tonen.

Parectama, pareetasis, eene boven-
matige uitzetting.

Paregoricus, stillend, verzaektend,

rustig makend; paregorica reme-
dia, = anodyna, bedarende lnid-

delen ; elixir paregoricum= tinc-

tura opii benzoica.
Parellimim acidum, het parellzuur,

een kristallijn zuur in het schurft-

mos, Lecanora parella.

Pareneephalis, pareneephalus (on-
juist) de kleine hersenen, cere-

bellum ; parencepbalitis, eene ont-
steking van de kleine hersenen.

Parenchyma, het eel- of klierachtige
weefsel dat de grondlaag van vele
organen, longen, lever, milt, enz.
vormt; hot. het celachtige weef-
sel der planten; adj. parenchy-
maticus, het parenchj'm betref-
fende; parenchymatosus, uit pa-
renchym bestaande.

Parenchysis, het opvullen; ook wel
eene ziekelijk gevolgde uitstor-

ting of infiltratie.

Parencrards =. pareneephalis.

Parens, de vader, stichter, grond-

vester, b. v. Hippocrates niedi-

cinae parens ; parentes, de ouders,

bloedverwanten.
Parepithymia, eene ziekelijke be-

geerte, een abnormaal verlangen,
B. v. bij zwangeren; adj. pare-
pithymieus.

Purer«i/Mi«,parerethismus, eenover-
prikkelcle toestand.

Paresis, de onvolkomene verlam-
ming; adj. pareticus, slap; ver-

slappend, onvolkomen verlamd,

eenigszins verlamd; exarthrosis

paretica, eene door slapheid van
de gewrichten veroorzaakte ver-

lamming.
Paridrosis, de tijd van het zweeten,

Ritgen.
Paricinum of pericinum, een nog

twiifelachtig alkalo'ide in onech-
ten kinabast, Schlossberger.

Paridinum, eene ternaire bitterstof

in het pariskruid, Paris quadri-

folio-
Paries, de wand:_ adj. parietalis,

bot. wandstandig, de wanden
betreffende; ossa parietalia, de
wandbeenderen ;_placentae parie-

tales, vruchtschijven welke zieh

aan de hoeken der dissipementa
bevinden.

Pariglinum, eene bittere stof in de

sarsaparilla.

Paripinnatus = abrupte pinnatus,
bot. afgebroken of parig gevind,

b. v. folium.

Parisagoge, het in elkander stul-

pen. zoo als bij de intussusceptie

der darmen; adj. parisacticus, bij

sommigen: de intussusceptie be-

treffende.

Paristhmia plur., de amanclelen of
tonsillae, de ziekten, inzonder-
heid ontsteking,_van de tonsillae,

angina tonsillaris.

Parmelia islandica = lichen islan-
dicus.

Parocheteusis, de afleiding, derivatie,

b. v. van de sappen of ziekte-
prikkels; adj. parocheteuticus.
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Paradenitis, een pijnlijk gezwel op het

tandvleesch; = paruhs, Celsus.

Fo.vomphaloceh, eene breuk nevens

den navel; adj. parorophaloee-

lions,

Parcmiria, het ziekelijke droomen;

paroniria arnbulatoria, het slaap-

vvandelen.

Paronychia, —nychis, —nychitis, pa-

naritium, de nagelzweer of de

vijt; een'nrjdnagel; veter. bij het

paard: de hoefontsteking; paro-

nychia serosa of erysipelatosa,

de droes; paronychia epizootica,

de ontsteking van de hoeven;

adj. paronychieus.

Parophobia, paraphobia, bij som-

migen — hydrophobia.

Parophthalmia, eene ontsteking om
of nevens het oog.

Parophthalmoncus, een omofnevens
het oog voorkomend gezwel.

Paropiae, de uitwendige ooghoek.

Paropium, paropsis, het oogscherm.

Paropsema, eene toespijze;dinrinut.

paropsidion.

Paropsis, het ziekelijk, het valsch

zien; paropsis lucifuga_= nyc-

talopia; paropsis noctifuga =
hemeralopia; paropsis propinqua
— myopia; paropsis longinqiia

= presbyopia; paropsis'illusoria

= pseudoblepsia.

Paroptesis, een zweetbad in heete

asch, in heet zand of boyen

gloeiende kolen, Cael. Aurelia-

nus.
Parorusis, het voorbyzien, zwakte

des gezichts, het valsch zien of

de verwisseling der kleuren, Ga-

lenus.

Parorchidium = cryptorchis
;_
—

epididymis; adj. parorehidicus,

op het parorchidium betrekbing

hebbend.
Parorganon, —nv.m,

^
eerie aan eep

ander orgaan gelijke georgani-
seerde vorming; = pseudorga-
num.

Parosmia = parosphresis.

Parosphresis, de ziekelijk veranderde

reuk, inzonderheid bij hysterisehe

meisjes.

Parotiae = paropiae. ^

Parotidoncus, de oorspeekselbher-

ontsteking, de pof.

Parotis, de oorspeekselklier ;
par-

otides, de gezwollen, ontstoken

oorspeekselklieren ; adj. paroti-

deus, de oorspeekselklier betrel-

fende, b. v. angina parotidea.

Parotitis, de ontsteking van de oor-

speekselklier ; adj. parotiticus.

Paroxysmus, de aanval van eene

ziek"te, inzonderheid van eene

koorts; deze uitdrukking wordt

echter ook gebezigd voor aan-

vallen van gemoedsziekten, b. v.

razemij en dolheid.

Pars, het deel; adj. partialis; dimin.

particula; adj. partienlaris.

Particeps, deel hebbend, aan iets

deel neinend.

Partitio, de verdeeling; partitus,

gedeeld, b. v. bot. folium.

Parluritio, het baren; verb, partu-

rio, ire; parturiens, eene in ba-

rensnood verkeerende.

Partus, de bevalling, geboorte, ver-

lossing; somwijlen: de vrncht,

het geborene, b. v. partum edere;

partus eaesareus, de keizcrsnede

;

partus praematurus. de ontijdige

bevalling; partus immaturus, de

onrijpe vrucht; partus serotinus,

eene te late geboorte; verb, pa-

rio, ere.

PariiUs, eene tandvleeschzweer, het

tandvlceschgezwel.

Paruria, de a'fzondering eener zie-

kelijke urine; paruria mellita, =
diabetes mellitus; adj. paruricus.

Parurocr/stis, een aanhangsel van

de blaas, eene pisblaas met zjj-

delingsche holten.

Parvus, klein. b. v. pulsus parvus,

een pols van geringe middenlrjn.

Pasma, een strooipoeder.

Passa. uva, de rozijn;.dimin. pas-

sula. een kleine rozrjn oi irrent.

PASSIO — PATURSA. 301

Passio, het lijden; passio bovma=
phthiriasis, luizezucht; verb, pa-

tior, pati, dulden, lijden, toe-

staan, vergunnen.

Passum, vinum, rozijnenwijn.

Passus, de schrede.

Pasta, eene deegmassa
; _
de pasta,

tot uitwendig gebruik, onder-

scheidt zich van zalven daar-

door dat men cr geene eigenlijke

zalfgrondlaag, vet, boter,_ enz.

voor neemt, maar een mucilago,

zwarte zeep, somwijlen wel alleen

speeksel.

Paste, de pastei, artocreas.

Pastillus, een bolletje om in te

slikken, trochiscus.

Pastus, het voeder, het voederen,
het eten, demaaltijd; verb, pasco,

ere, weiden, voederen.
Patagia, entorn, de schubben van de

vleugels bij de vlinders, Kirby.

Patella, de knieschijf; patella fixa

— olecranon: patellula, entomol.

de zuignap.
Patens, open staand, zich uitsprei-

dend of uitstrekkend ; rami pa-

tentes, folia patentia, afstaande

takken of bladeren ; calyx patens,

een uitgespreide kelk; folia pa-
tentissiina = folia horizontalia:

verb, pateo, ere, open staan, zich

uitstrekken, helder worden, blij- i

ven, opgeheldcrd worden.
Pater, de vader; adj. paternus;
morbus paternus, eene van den
vader overgeerfde ziekte.

Pathema, een lijden, aandoeuing;
animi

_
pathema, eene gemoeds-

beweging: adj. pathematicus, een
hartstocht betreffende, deze be-
zittende.

Pathemalologia = pathologia, de
leer van de hartstochten; adj.

pathematologicus, pathematelc-
gus.

Patheti.cus, lijdend, eene kwaal be-
treffende, vol uitdrukking, harts-

tochteljjk; ook geaffekteerd, pa-
thetisch; nervus patheticus, de

katrolspierzenuw, nervus tro-

chlearis, het vierde zenuwpaar
of nervus oeulomotorius.

Pathocratoria, pathoeratia, de be-
heersehing door de hartstochten.

Po.thoctbnus, de hartstochten beteu-
gelend.

Pathogenesis, het ontstaan en de
ontwikkeling eener ziekte; adj.

pathogeneticus ;
physiologia pa-

thogenetica, eene op verklaring

van het ontstaan eener ziekte

inzonderheid gebaseerde physio-

logie, Bartels.

Pathogenia = pathogenesis ; de leer

der pathogenesis: adj. pathoge-

nicus, op deze leer betrekking
hebbend.

Pathognomonicus, gewoonlrjk in de

beteekenis van wezenlijke of ka-
rakteristieke teekenen, welke ons
van het ontstaan eener bepaalde

ziekte overtuigen.

Pathognosticus ~ pathognomonicus.
Put/iographia, de beschrijving der

ziektevormen ; adj. pathographi-

cus.

Pathologia, de leer der ziektetoe-

standen des lichaams, dus tegen-

stelling van physiologia; adj.

pathologicus; pathologus, subst.

een patnoloog.
Pathopatridalgia, het heimwee.
Pathopoeia, de opwekking der harts-

tochten; bet ontstaan of de vor-

ming eener ziekte; adj. patho-

poeus.
Pathos, het lijden, de ziekte, harts-

tocht; adj. pathicus, ziekelijk,

b. v. materia, eene ziekelijk ge-

vormde stof.

Patierdia, het geduld; adj. patiens,

geduldig, lijdend, ongevoelig of

gehard voor iets, b. v. patiens

frigoris.

Patria, het vaderland; adj. patrius,

vaderlandsch.
Patrimonium, het vaderlijk erfdeel.

Patulus, eenigszins afstaand.

Patursa ^= syphilis.
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Paucus, weinig.

Pauper, arm; subst. paupertas.

Pausis, het ophouden,_nalaten, de
i

pause, de geruststelling.

Pavimeritum, de vloer; estrik; pa-
j

vimentum saxeum, een steenen
J

vloer. ,

Pavitatio, het versehrikken, gepaard

met sidderen of beven.

Favor, de vrees, het schrikken ;
pa-

vores nocturni, bet opspringen

nit den slaap; adj. pavidus, be-

vreesd. vreesachtig, schuchteren;

verb, 'paveo, ere, pavesco, ere, i

beven, bevreesd zijn, schrikken.

Pauxillum, een weinig, b. v. aquae.
|

Pechyagra, de elleboogspija, elie-
j

boogsjicht.

Peckyarthroca,ce, eene slepende 7.iek- i

te, inzonderheid canes, van bet •

ellebooggewricht.

Pechys, de' elleboog.
_ ,

Pecopteris, een fossiele varen nit

bet steenkool.

Pectasis of pectasinum, depectase,

een ferment in de pectmelicha-

men. waardoor deze gemakkelijk

in elkander overgaan.

Pecte, de kaas.

Pecten, de kam; pecten phcatus, de

waaier in het oog der vogelen,

gevormd door eene plooi van de

cborioidea; pectinatus, gekamd,

kamvormig, b. v. antennae; pee-

tinaeus, kamvormig.
Pecticus, peetinezuur bevattend, ge-

leizuur; acidum pecticum, het

pectine- of geleizuur, in water

onoplosbaar; acidum pectosim-

eum, het peetosinezunr, in water

nauwelijks oplosbaar; acidum

peetimcum, het pectmigzuur

C'-
8 H 21 O 25

, Ghodnew.
Pec&des, de gestolde deelen van

eene vloeistof. gelei.

Pectinum, bet pectin e_, onoplosbaar,

indifferent ten opzichte van lak-

moestinctuur, ploft lcodsuiker

niet neder. De pectinelichamen

zyn stikstofvrb'e, deels neutrale,

deels zure zelfstandigbeden, die

in het plantemijk alleen voor-

komen, wel is waar in schei-

kundig en physiologisch opzicnt

veel overeenkomst hebbea met

de koolhydraten, maar zich door

een overvloed van zuurstoi daar-

van onderscheiden. Allen vormen

met water geleien, zijn met )ms-

talliseerbaar, in alkohol en aether

onoplosbaar, smaak- en reukloos

;

volgens Frerny zijn zij alien po~

lymeer; in wafer deels oplosbaar,

cleels onoplosbaar.

Pectosis, de pectose, in water _on-

oplosbare, indifferente pectine-

lichamen, Schlossberger; adj. pec-

tos, gevouwen, bevroren.

Pectorilogia = stethologia.

Pectoriloquium, pectoriloquela, de

borststem, wanneer men by het

ausculteeren de stem van den

sprekenden zieke in de borst

hoort, by teringlijders.

Pectus, de borst, de borstkas; adj.

peetoralis, b. v. musculus; pee-

torale, de borstband; pectoraha

remedia, middelen dienende te-

gen borstaandoeningen.

Peculiaris. eigenaardig.

Pecus. udis en oris, het vee; pecu-

des en pecora, de viervoetige

hnisdieren; ook dekudden.

Pedatifidus, voetspletig.

Pedathiervus, voetnervig.

Pedatipartiius, voetdeehg.

Pedahsectus, voetsneclig.

Pedatus. pedalis, bot. voetvormig,

b. v. folium pedatum.

Pedesis, het springen, pulseeren,

Peddentim, schrede voor schrede,

allengskens, van lieverlede.

' Pedetkmus, het opspringen, het tril-

len der pezen, subsultus tendi-

num. .. . i

j

Pedialgia, de nerveuse pyn m ae

voetzolen. , » •

,
Pedicellm, een voetje, een Jaeme

steel, blocmsteeltje; adj. peclieel-

latus, kort gesteeld.

PEDICULUS — PELTA. '60\i

Pediadus, de hoofdlms; subst. en

adj. pedicularis. luizenkruid ; mor-
bus pedieularis = phthiriasis.

Pediluvium, het voetbad.

Pedion, de voetzool, de spring-

vlaktc; by sommigen = meta-

tarsus.

Pedionolqia, eene krampachtige, zeer

pijnlyke aandoening van de voet-

zool.

Pedunmlus, bot. de bloemsteel ; ook
de steel in het algemeen, b. v.

aan pseudovormingen, zoo als

polypen; adj. pedunculatus, ge-

steeld; peduncularis, bloemsteel-

standig.

Pege, de bron ; pegae, de inwendige
ooghoeken.

het vast gewordene, hetPegma, u^. v<.JU & .

gestolde, ook concreinenten,_ zoo-

als pis- en galsteenen; adj. pe-

gos, vast, compact.
Pegmatite, een binair graniet uit

kwarts en veldspaat bestaande,

het pegmatiet.
" jologia, de leer aangaande de

geneeskracktige bronnen.
Peina, de honger, het gebrek; adj.

Eeinaleos, peinaticos, hongerig,
onger ly'dend.

Peinotlierapia, de hongerkuur.
Peira, de proef, het experiment.
Peirama, peirasma, de uitkomst van

eene proefneming, eene opgedane
ervaring.

Peiraniologia, peirasmologia, de leer

betreffende ae ervaringen.
PeirHsis, peirasmus, het beproeven,

de proef
Pelagicv.s, in diep water gevormd
of bezonken, van aardlagen spre-

kende.^

Pelargonicum acidum, hetpelargon-
zuur, in de Pelargonium roseum;

doorRedtenbacher kunstmatig be-

reid uit oliezuur; een olieachtig

vet zuur, dat gemakkelijk vast

wordt, aan de lucht zich geel kleurt

en bij 260° kookt, volgens Delffs

identisch met het oenanthzuur.

Pelecanus, de pelikaan, vogel; een

werktuig tot het uittrekken van
tanden.

Pelidnepkidrdsis = melinephidrosis,
de zweetkoorts met een lood-
grauw zweet gepaard.

Pelidriomu, pelioma, eene loodkleu-
rige of ook wanklenrig geworden
gekwetste plaats der huid.

Petidnus, pelius, pelidnotes, het lood-

kleurige voorkomen der huid;

iedere ziekte, bij welke eene loocl-

kleurige of blauwachtige huid

ontstaat; vooral de uit een milt-

lijden ontstaande ziekelijke huid-

kleur.

Pelios, loodkleurig, blauwachtig.

Peliosis, de bloedvlekkenziekte, pur-

pura haemorrhagica,haemorrhoea
petechialis, morbus maculosus
haemorrhagiens Werlhofi.

Pella, pellis, de huid, het vel, de

voorhuid; diminut. pellicula, het

vliesje; = epidermis; adj. pelli-

tus, van een vel voorzien.

Pellagra, eene soort van vlechtach-

tige huidziekte in _Opper-Italie,

die voor aanstekelijk gehouden
wordt, ook lepra lombardica,

lepra mediolanensis, scorbutus

alpinus, milanesche roos.

Pellens, dry'vend, afdriivend; pel-

lentia remedia, middelen welke

de menstruatiebevorderen, ofook
de vrucht afdrijven; verb, pello,

ere.

PeUucidus, doorzichtig; verb, pel-

luceo, fire, doorscbijnen.

Pelma, de voetzool ; hard, vast leder.

Pelor, peloria, pelorion, peloron,

eene tnontrositeit met bovenma-
tigen omvang van een of meer
deelen, b. v. van het hoofd, den
arm, enz. ; adj. peloricus, buiten-

gewoon groot, monsterachtig.

Petosinum, — cissampelinum, eene
amorphe basis, in den wortel van
Pareira brava.

Pelta, een klein schild; bot. een
schildvormige thalamus; adj. pel-
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tatus, b. v. bot. folium, een sekild-

vormig blad, wanneer de bl ad-

steel uit het midden des blads
sehijnt voort te konien.

Pelviarium, bet phantoroe, dienende
bij de beoefening der verlos-

kunde.
Pelvimensuratio, pelviinetatio, =

pelycometresis.

Pelvime.trv.m = pelyeometrum.
Pelvis, het bekken; pelvis renalis,

het nierbekken; pelvis cerebri =
infundibulum ; diminut. pelvicula.

Pelycometresis, pelyometresis, de uit-

meting van het bekken.
Pely<:ometrum, de bekkenmeter.
Petycolomia, pelyotomia, de bekken-

snede, verwifding van het bek-

ken door middel van het door-

zagen van een been.

Pelys, pelyx, een bekken in het

algemeea, das ook het vrouwe-

lijke; een nap, de schotel.

Pempelus, pemplus, pemphelus, een

afgeleefde grijsaard, senex de-

crepitus.

Pemphigus, pemphinx, pemphix, het

blaasjesuitslag, febris bullosa,

morbus anipullaceus; adj. pem-
phigodes, —goides, —goideus,

met pemphigus overeenkomstig.

Pemptaeus, de vermeende vijfdaag-

sche koorts, tebris quintana.

Pendulus, pensilis, kangend, b. v.

bot. rami penduli, radix pendula

;

verb, pendeo, ere.

Pene, het spinsel, een weefsel, tela.

Penicillum, pemricillus, peniculns,

een penseel, een plnkselbundel;

adj. penicillatus, penicillaris, pen-

seel vormig; bot. stigma penicil-

latum, een op de wijze van een
penseel met aanliggende haren
dicht bezet lidteeken.

Penidius, gesponnen, gewonden:
saccharuni penidium, de ge-

draaide of gewonden suiker.
-ftw's, de mannelijke roede.
1-eiiitior, diepot of grondiger door-
drmgend; struetura penitior, de
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grondige of fijnere struktuur;

adverb, penitns.' grondig, geheel.

Phma, de veder; adj. pennatus, ge-

vederd.

Pensum, de taak,' het dagwerk;

verb, pendo, ere, wegen, toewe-

gen.

Pentacrinus, een geslacktvanencn-
nieten in het lias voorkomend.

Pentagonalis, pentagonus, vijfkoe-

kig.

Pentagonododecaedron, dodeeaedron
pentagonum, een twaalfzijdig

Iichaam. waarvan iedere zijde vijf

hoeken of kanten heeft, hoofd-

zakelijk van kristallen.

Pentagynia, de orde eener planten-

klasse met vijf stampers.

Pentamera insecta, insektcn met
vijfiedige pooten.

Pen'tamerus, een palaeozoiseh arm-
pootig weekdier.

Pentandria, de vijfde plantenklasse

van Linne, met vijf meeldraden.
Pentapetalus, bot. met vijf bloem-

bladeren.
Pentaphyllus, bot. met een vijfbla-

digen kelk.

Perdaplerus, met vijf vleugels of

vleugelaehtige aanhangsels, vijf

vmnen, enz_.

Pf.nlas, het vijfvoud, vijftal.

Peimria, het gebrek.

Pepansis, pepasmus, het koken, de

krisis eener ziekte; pepasmus,

ook het rijp M'orden der boom-
vrachten of de overgang uit den
rauwen toestand in een waarin
de vrucht kan genuttigdworden;
adj. pepanticus, pepasticns, tot

het koken behoorend,_ de koking
bevorderend : pepantica of pe-

pastica medicanienta, mid.delen

welke de zoogenoem.de krisis der

ziekten bevorderen.

Pepeirws, gekookt, rijp.

Peperino, een italiaansch woord

voor lichte en poreuze gesteen-

ten die door vulkanen uitgewor-

pen v.hya.

PEPO — PEBFOKATIO.

Pepo, eene komkomniervriieht.
Pepsicus, pepsinieus, op het pep-

sine of ook op de spjjsvertering
bctrekking hebbende; cellulae
pepsinicae,_ de lebcellen in de
maagsapklieren.

Pepsi-num, het pepsine of de spijs-
verteringsstof, door Schwann ont-
dekt, is in zoo zuiver mogelijken
toestand geelachtig wit, oplos-
baar in water, nederplofbaar door
alkohol en mineraalzuren. Zijne
oplosseude kracht voor gecoagu-
leerde protein eliehamen bij toe-
voeging van een weinig zuur. is
belangj-ijk. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat er versehillende
soorten of modification van het
pepsine bestaan, want Schwann
vond dat door bet pepsine der
niaag van het kalf de inelk stremt,
niaar daarentegen niet door het
pepsine der "varkensinaag. Het
wordt afgezonderd door de die-
per liggende cellen van het maag-
slijmvlies, welke de wanden der
enkelvoudige maagklieren beklee-
den of de vaste cylindrische klie-
ren van de nraag samenstellen.
Schmidt verklaart het voor een
gepaard zoutxnur, zoogenoemd
pepsinechloorwaterstofzuur, dat
met de protei'nestoffen en lijm-
gerende zclfstandigheden oplos-
bare vcrbindingen levert.

Peptica remedia. = pepastica; =
eupepte, de spijsvertering bevor-
derende middelen.

Peplos, gekookt, verteerd.
Peptona, pkr., do peptonen of ver-

termgspi-odukten
; zij vormen zieh

vo gens Lehman uit de proteuie-
lichamen bij de spijsverterinsr, en
zijn oplosbare omzettingen'van
de cerste zonder ontledingspro-
dukten, welke intusschen door de
meeste metaalzouten, zuren en
bloedloogzout niet nedergeploft
worden.

Pera, de tasch, zak, randsel; bot.

ecne plant behoorende tot de
wolfsmelkachtigen, Euphorbia-
ceae.

Peracutus, zeer scherp, -zeer verhit:
morbi peracuti, zeer snel verloo-
pende ziekten.

Peratod>/nia, perodynia = cardial-
gia, gastrodynia.

Peravticulatio, een volkomen be-
weegbaar gewricht.

Perceptio, de waarneming; verb.
percipio, ere.

Percipiolum, een beproefd middel.
Percolutio, het doorzrjgen; verb.

percolo, are.

Percussio, de schudding, hettreffen,
slaan; het volgens de regels der
kunst plaats hebbend geneesknn-
dig onderzoek door kloppen met
den vinger op het naakte deel
of den plessimeter; verb, percu-
tio, 6re.

Perenchyma,^ bot. het celweefsel,
vooral bij de meer volkomcne
plan ten.

Peremris, voortdurend, blijvend, aan-
houdend; plantae perennes, plan-
ten welke des winters niet af-
sierven: snbst. perennitas, het
voortduren, aanliouden; verb,
perenno, are, voortbestaan.

Penterion, een trepaanboor.
Perfectus, volkomen, voleindigd, af-
gewerkt; subst. perfectio, de vol-
komenheid; perfectibilitas, dege-
schiktheid om in volkonienheid
toe te nemen; verb, perficio, ere.

Perflutus, het waaien, doorwaaien;
perflatus aeris, de tocht; verb,
perflo, are.

Perfoliatus, bot. doorboord, door-
groeid, b. v. caulis, als de Sten-
gel midden door het blad sehijnt
te gaan, zoo als bij de Bupleu-
rum perfoliatum.

Perforation hot doorboren; perfora-
iao cranii, bij het foetus gewoon-
lijk ^= excerebratio

; bij °volwas-
senen 1= trepanatio; verb, per-
foro, are; perforans, doorborend,

20
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eaten in iets niakend; musculus

perforans = flexor digitorum

communis profundus; perioratus,

doorboord; musculus perforatus

= flexor digitoruni communis

sublimis.

Perforatorium, een doorbonngs-

werktuig.

Perfrktio, perfrigerium, net door-

v'riezenj cle bekoeling.

Perfusio, de bevochtigmg; — su-

pcrfusio, het begieten; verb, per-

fundo, ere.

Perhorreseo. ere, een atschuw van

iets hebben, sehuwen; cultrum

perhorreseere, messenschuw znn.

Perialges, perialgieus, zeer smarte-

lijk,' veel pijn lijdend.
_

Perialgia, eerie hevige prjn.

Perianthium. bot. liet, bloemdek, het

bloembekleedsel, de uitwendige

kring van de gcslaehtsdeelen

rinovormig omgcvende steun-

blaadjes, calyx, wanneer de m-
wcndige ring, corolla ontbreekt,

Kunth°; adj. perianthinus, een

bloembekleedsel bezittencl of vor-

mend.
Peribtepsis, liet overzien, het ang-

stig omzien bij ylencle koortslij-

clers; adj. periblepticus.

PeriboU, het omgeworpene, de man-

tel, het hulsel; somwijlen = pe-

ricardium, of = thorax; cle kri-

tisehe uitscheiding van eene ver-

meende ziektestof door de peri-

pherische licliaamsdeelen ; adj.

peribolicus.

Peribrosk, het afvretem aangevre-

ten hi ; adj. peribroticus.

Pericardiitis, pericarditis, cle ont-

steking van het hartezakje, cle

ontstelnng der oppervlakte van

het hart,' als tegenstelfmg van

endocarditis, Bouillaud; adj. pe-

ricarditicus.

Pericardiopneunwiosis, pneumoperi-
eardia, eene ophooping van lucht

in. het hartezakje.
Pericardium, het hartezakje; adj.

perieardiaeus, bet hartezakje be-

Perkarvium, bot. het buitenste

vrucntbekleedsel, de zaaddoos.

Pericentesis, het omsteken. b.v. bloe-

dende parenchymateuse vaten.

Perichaetium, bot. de moskelk.

Perkharacter. een werktmg tot net

losmakcn van het tandvleesch,

Galenus.
Perichoiia = polycholia; adj. pe-

richolicus, pericholus._
_

Penchondriiiis, —chondritis, de ont-

steking van het de kraakbeen-

cleren 'bekleedende vlies; adj. pe-

richondriticus.

Perichondriodi/nia, de pijn m het

kraakbeenvlies.
#

Perichondrium, het vlies dat cle

kraakbcenderen bekleedt_; adj.

perichondriacus, —chondricus.

Periclasis, hot geheel en al ver-

brijzeld worden van een been,

eeiie splinterbreuk.

Periclinium, bot. het gemeensehap-

peli]ke omhnlsel van den bloein-

kelk der samengestelde bloemcn.

de gemeenschappelijke kclk, Oas-

sini.
. . ,

Pericnemia, plur., pencnertus, de

laarzen: adj. pericnemius.

Perkochtion, —cocUium, de schroei-

moer, Oribasins.

i Perkoncke = periorbita; pericon-

chitis. de ontsteking van het

beenvlies der oogholte.

Pericranium, —crania, het beenvlies

van de scliedelbeenderen.

Perkulum, het gevaar, de proef;

adj. periculosus; verb, penelitor.

art, gevaar loopen, beproeven.

Perideraea. het ornslingerd zijn van-

den hals door de navelstreng, brj

het kind; perideraeon, —raenm,

de halsband; adj.penderaeus, om

den hals zittend, door omshnge-

: ring van de navelstreng om den

hals ontstaam Ploucquet.

Peridermion, —mium, de halsoanc

;

de omslingering van de navel-
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streng oin den hals van liet kind.
Peridesmiitis, —mitts, de ontsteking
van liet overtreksel der banden.

Peridesmion, —mium, het overtrek-
sel der banden, het bandvlies.

Perididymion, perididymis, de oni-
geving van den bal; liet schei-
vlies van den bal.

Peridium, het hulsel of het om-
slagje der bujkzwammen.

Perienchyma, bot. liet parenchym
der planten, Hayne.

Perienteritis, eene "
ontsteking van

de uitwendige darmaanhangsels
of ook van het uitwendige over-
treksel.

PeriglotUs, de opperhuid der tong,
membrana linguae vaginalis.

Perigonium = perianth'imn : peri-
gonium internum = corolla;
perigonium externum = calyx,
Hedwig.

Perigynus, bot. de vrouwclrjke ge-
slachtswerktuigen omgevend; co-
rolla perigyna, eene niet den kelk
van onderen_ vergroeide bloem-
kroon; stamina perigyna, naar
beneden met den kelk 'vergroeid.

Perimeningitis, eene ontsteking van
een als bekleedsel dienend. b. v.
sereus, vlies.

Perimeninx, een omgevend of om-
hullend vlies; perimeninx medul-
lae spinalis, de dura mater van
het ruggemerg, Albers en an-
deren.

Perimetric/,, het meten van den om-
vang b. v. van het onderlijf. de
borstkas, enz.

Perimetron, de maat van den om-
vang, de gcmeten omvang.

Perimysium, het bekleedende vlies
van eene spier; perimysiitis. de
ontsteking van dit vlies.

Perinaeocele, eene breuk van cle

bilnaad.
I

Perinaeum, perineum, de ruimte
I

tusschen cle geslachtsdeelen en I

den anus, cle bilnaad; adj. peri- !

naealis, perinaeus.

Perinephriiim, perinephros, liet uit-

wendige bekleedsel der nieren,
fascia renalis.

Perineurion, de zenuwschede, het
zenuwvlies.

Permyctis^= epinyctis.
Periodeusis, het omgaan, rondwan-

delen, het beroep van een rond-
trekkend geneesheer.

Periodev.ta, periodentes, een rond-
trekkend geneesheer; adj. perio-
deuticus.

Periodismus, de periodieiteit, het
op zekere bepaalde tijden o'ptre-

den of plaats hebben.
Periodontitis, de ontsteking van de

tandwortels en het clen hals der
tanden bekleedende vlies, Tott.

Periodus, de ornloop, tijdrnimte;
adj. periodicus, in eene bepaalde
tjidruimte plaats hebbend, van
tijd tot tijdtemgkeerend.

Periodynia, bij sommigen — eai'-

dialgia.

Perione= tunica decidua of cacluca,
Breschet.

Periorbita = pcrieonche; periorbi-
tis = periconchitis.

Periosteitis, periostitis, de ontste-
king van net beenvlies.

Periosieophyma, een gezwel van het
beenvlies.

Periosteophyton = periosteophyma;
bij Albers : zwamaelitige uitwas-
sen in of op het beenvlies met
kraakbeen- en becnkernen.

Periosteosis, —stosis. de vorming van
eene zwellmg of woekering van
het beenvlies; = periostitis.

Periosteum-, het beenvlies.

Periostoma, het produkt van de
periosteosis.

Peripatema, peripatesis, het rond-
loopcn, gaan wandelen; liet al
wandelende zieh met iemand on-
derhouclen; een geleerdonderhoucl
in het algemeen; adj. peripate-
ticus, op de Anstotelisclie of pe-
ripatetische wijsbegeerte betrek-
king hebbende.
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Peripetasma, het ziekbed.

Periphacitis, eene ontsteking van

net lensbeursje.

Perivkacos, het lensbeursje.

Penpheria, de aitwendige omyang,

de omringende deelen; adj. pe-

ripherieus, omringend, den om-

trek betreffende, tegenstelling

van centralis, b. v. pars periphe-

rica systematis nervosi = nervi.

Periphimosis = paraphimosis, de I

insnoering van de glans penis I

. door de teruggetrokkenc voor- I

huid.
PeriplwranlUum, Kichard = pen- i

clinium.
Peripkra-cterythema.h.et omschrevene

of begrensde erythema.

Periphradolichen, de omschrevene

knoopvlecht.
Periphrados, omsekreven, begrensd.

Penphlyds, de oitwassching, het

open lijf houden, fiippokrates.

Peripneumonia, de lougontstekmg;

bij de ouden : de hoogste graad

daarvan, pneumonitis; adj. peri-

pneumonieus.
Peripneumonitis, eene exquisite long-

ontsteking,een hoogere graadvan

peripneumonie.
Peripsyxis, algemeene kuivenng;

de zoogenoemde ganzenhuid of

kippevel.

Periptdsis, het in gevaar geraken,

een plotseling bedenkehjk toeval.

Peripyema, eene ophoopmg van

ettev om eenig deel.

Perirrhexis, het afrukken of at bre-

ken, b. v. een spier, been.
_

Perirrhoea, pcrirrhoe, het omvloeten,

overal heen vloeien; de gelnk-

tijdige ontlastingen nit vele

li'chaamsdeelen, fiippokrates.

Peru, de baarmoederschede, de bil-

naad, by de vrouw.
Pensa/tMsmus, periscytismus, pe-

riscythisis. periscytisis, het seal-

peeven, het vel van het hoofd
trekkcn, hetgeen de Soythen hun-
nen vijanden deden.

Perispermium, perispermuin, Jus-

sieu, bot. het eiwitachtig lichaam,

albumen volgens Gartner, endos-

permium volgens Richard; ook

= pericarpium.
Perisphinxis, de insnoering. de on-

derbinding.

Perissia, de overvloed, het overtol-

lig aanwezig zijn; de volkomen-

heid, voortreffelijkkeid.

Perissos, perissus, perittos, over-

vnld. geheel volkomen, voortrei-

felijk.

Peristaclnjum, bot. de kelkzak, het

buitenste bloembekleedsel bij de

grassen, glum a calycina, Panzer.

Peristalsis = peristole; adj. peri-

stalticus, nitzendend, rondom

sluitend, bekleedend; motus pe-

ristalticus, de wonnsgwijze be-

weging der darmen ten gevolge

waarvan de inhoud naar bene-

den naar den aars wordt ge-

stuwd; sensus peristalticus, lie-

camier.het zintuig dat betrekking

zoude hebben op de contractili-

teit van de spiervezels der dar-

men.
PeristetMum, het borsthamas, een

borstband; entom. het borststuk

;

adj. penstethius, de borst omge-

vend.
Peristole, de peristaltische bewegmg

der darmen.
Peristoma, de rand om eene mond-

vormige opening; de eenigszms

opstaande vliezige rand om de

monden der kleine darmvaten,

Pecquet: de ciliair-uitsteeksels

van het vaatvlies in het oog,

Dollinger.
<

Peristommm -— peristoma; cot. de

vliezige tand welke de opening

omgeeft van het vruchtdoosje by

vele mossen, het aanzetsel, mmi-

tje; adj. peristomus, met omzet-

ten mond; peristonri musci, bot.

loofmossen met gedceld mond-

bc/.etsel.

|
Pe-risWma, het omhangsel, een ta-
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pijt, het mwendige, somtijds
ook het uitwendige darmvhcs;
peristromata, bedden en dekens
voor zieken.

Perisystole, cle tijdruirnte tusschen
de samentrekking en uitzetting
van het hart; de langere duur
van de systole; bij sommigen:
het geheel wegblijven van de
diastole.

Periterium, de schedelboor, trepan.
Peritestis = perididymis.
PerUliecium, bot. het kernvlies, een

bijzondere vorm van sporidium
of sporangium bij vele mossoor-
ten.

Peritia, de ervaring, kennis; adj.
peritus, ervaren, kundig.

PeritOme, de besmjdenis; perito-
nios, een besnedene.

Peritmiaeitis, peritonitis, de ontste-
king van het buikvlies; adj. pe-
ritonaeiticus, peritonitieus.

Peritowj.eorriie.vis, de verscheuring
van het buikvlies.

Peritonaeum, —toneum, het buik-
vlies, het weivlies dat de inge-
wanden van den onderbnik en
de wanden der buikholtc be-
kleedt; adj. peritonaeieus, —nei-
cns, —naealis.

Perilonaealgia, de pijn in het buik-
vlies.

Peritrope, de omloop, b. v. van de
sappen; adj. peritropus; bot.b. v.
semina, zaden welke in het mid-
den bevestigd zijn.

Perittoma, pevissoma, het veroverde.
het overschot; perittomata mu-
hebria, bij sommigo ouderen: de
menstruatie.

Peritt6le,i, perissotes, het overvuld
zip met iets.-

PeritypJdiiis, eene ontsteking in het
onderlijf, achter het coecum en
colon descendens, in hot de plaats
van het buikvlies opvullende cel-
Tveefsel, Puehelt.

Perieoma, de gordel, de veer aan
den breukband; ook de breuk-

band zelf ; = zona of zoster ; =z
diaphragma.

Perizomation, een kleine gordel.
Perizdsis, de omgording.
Perizostra, een band ter omwikke-

ling van het hoofd ofvan de borst.
ter omgording van het lijf.

Per/cinismiis, aldus genoemd naar
den uitvinder Perkins, de me-
thode om zieke, inzonderheid
door rheumatismus aangetaste of
ook verlamde deelen, met hoe-
kige, prismatische stalen naal-
den te bestrijken.

Permanens, blyvend, voortdurend,
b. v. morbus; verb, permaneo.
ere.

Permeabilis, doordringbaar, gebaand;
subst. permeabilitas ; verb, per-
meo, are.

Permislio, permistio, de vermen-
ging; = coitus; verb, permis-
ceo, ere. ;

Permutatio, de_ verandering, wyzi-
ging, verwisseling; verb, per-
muto, are.

Perna, deham; ook eene soort van
schelpdieren.

Perrdcies, het verderf, de ondergang

;

adj. perniciosus, b. v. febris per-
niciosa = febris maligna.

Pernio, de vorstbuil, winterhanden,
wintervoeten.

Pernio:, snel, snel ter been.
Pernodatio, het nachtwaken, over-
nachten; verb, pemoeto, are.

Pemox, des nachts voortdurend.
PerocephoJits, de afdeeling der niis-

geboorten met gebrekkige vor-
ming van het hoofd, Gurlt.

Perocormus, de gebrekkige vorming
van den romp, Gurlt.

Perodadylius, wat te geljjk het
kuitbe'en en de teenen betreft-
b. v. musculus peronodactylius= flexor hallucis lon^us.

Perodynia, bij sommio-en; == car.
dialgia.

Peroma, de verlamming, beschadi-
ging. enz. van eenig lid, inzon-
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derheid aan de zintuigsorganen.

Peromelus, eene ziekelijke vormmg
van de ledematen.

Perona, —ne, —neum, bet kuitbeen,

fibula; adj. peronatus, van eene

perone voorzien; gelaarsd; bot.

stipes peronatus, de steel der

paddestoelen, Willdenow; pero-

neus, het kuitbeen betreffend;

muscnli peronei, de kuitbeen-

spieren.

Pefoptevi pisces, vissehen uit net

o-eslacht der holobrancbien, aan

welke belialve de buikvm nog

eene of andere vim ontbreekt.

Perosis, de verniinking; adj. peros,

verminkt, beschadigd.

Perosomus, de ziekelijke vormmg
van het geheele lichaam, Gurlt.

Perpendiculum, het schiet- of pas-

lood, al wat loodrecht hangt;

perpendieulum hepatis — liga-

mentum hepatis suspensorium;

adj. perpendicularis, loodrecht,

vertikaal ; bot. radix perpendicu-

lars, de loodrecht den grond m-
gaande of paalwortel.

Perpessio, = passio. verb, perpe-

tior, peti.

Perpetuus, onafgebroken, voortdu-

rend; subst. perpetuitas, de eeu-

wigheicl, het aanhoudend voort-

duren.
Perplexus, vervlochten, verward,

ook in verstandelijk opzicht,

ontdaan; morbus perplexus =
morbus complicates.

Perscrutatio, het onderzoek; verb.

perscrutor, ari.

Perseverantia, het volharden; verb.

persevero, are.

Persio = orseille, kleurstonen nit

verschillende korstmossen.
_

Persistent, voortdurend, blijvend,

b. v. bot. calyx of folium, een

nict afvaliende kelk of blad ; verb.

PEBTUSOEIUM.

persisto, Sre.
Fersona, de persoon, een persoon

in de koinedie met inbegrip van
rol: het masker; het verhe-de

melte; adj. personatus, bot. ge-

maskerd, b. v. corrolla, wanneer

de rand van eene buisvormige

bloemkroon twee hoofdafdeelin-

gen, labia heeft, de basis der

onderlip gewelfd schijnt en de

opening der buis sluit.

Perspicacia, —cacitas, —catio, per-

spicientia, cle scherpe blik, scherp-

zinnigheid ; adj . pcrspicax, scherp-

zinnig, scherpzichtig ; verb, per-

spicio, ere.

Perspicillum, een oogglas, bril.
__

Perspicuus, zichtbaar, duidelijk

;

subst. perspicuitas, cle duidelijk-

heid.

Perspiratio, de uitwaseming, uit-

damping, b. v. perspiratio cut-is

of pulmonum; adj. perspirabilis,

wat voor de perspiratie geschikt

is, wat gasvormige lichamen, b. v.

lueht. doorlaat, van daar teg-

mentum perspirabile, eene per-

spirabele laag, welke door gas-

vormige lichamen kan worden

doordrongen; verb, perspiro, are.

Persuasio, de overtuiging; verb.

persuadeo, ere.

Persultatio. perspiratio praeceps pro-

fusa, een plotseling en heviguit-

brekend zweet.

Pertextus, doorweven, verb, per-

texo. fire.

Pertica, de stang, meetroede adj.;

pertiealis, perticatus, de stang

betrelfend, daarvan voorzien.

Pertinada, de hardnekkigheid; adj.

pertinax.
Perturbalio, de storing, verwarrmg,

wanorde ; animi of mentis pertur-

batio, de verstandsverbijstering;

perturbatio critica, do opgewekt-

heid van het lichaam, welke m
het hoogste stadium van eene

ziekte aan de krisis voorafgaat..

Pertusorium, een werktmg om brj

langzame verlossing de te lang

bliivende waterblaas te doorste-

kei; verb, pertundo, ere, door-

stooten.
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Pertussis, de kinkhoest.

Perttla, een zakje of tasckje, het
knopdek; = uterus gravidus.

Penmctio, het zalven of insmeren:
verb, perungo, ere.

Peruv-ianus, uit Peru afkoinstig.

b. v. balsamnm, de perubalsem;
cortex peruvianus, de kinabast.

Perversio, perversitas, de verkeerd-
heid; animi of snentis perversi-

tas, de verwarring des geestes;
adj. perversus ; verb, perverto, ere.

Pervigil, zeer waakzaam, slapeloos;
verb, pervigilium, de slapeloos-
heid, vooral de van ziekten af-

hangende.
Pervius, gebaand, toegankelijk.
Pes, de voet, poot; pes anserinus,

de ganzepoot, eene zennwvleeht
welke de beide hoofdtakken van
de gelaatszenuw, nadat deze de
parotis heeft doorboord, door hare
boogvormige verbinding in de
streek der kauwspieren vormen

;

pes equinus, de paardevoet, spits-

voet; pes hippocampi major in
den afdalenden, en pes hippo-
campi minor in den achtersten
hoorn van den ventricnlus latera-

lis cerebri
; pedes, entomol. borst-

pooten; pedes raptori, roofpoo-
ten, pedes natatori, zwempooten;
adj. pedestris, b. v. milites pe-
destres, de infanterie.

Pessarium, de moedcrarm, een baar-
moederring, moederpillen, vrou-
wen zetpiilen.

Pessidus, een beentjc in het ge-
hoorwerktuig van den marmot,
het guineesch biggetje en den
goudmol, dat door de tusschen-
ruimte van den boog van den
stijgbeugel heengaat, Carlisle en
Rudolphi.

Pessus, pessula = pessarium.
Pesli/er,^ pestiferus, pestllis, aan-

stekelijk, zeer gevaarlijk.

Pestilentia. pestilitas, pestis, de pest,
eene gevaarlijke en besmettelijke
ziekte, pestis bubonaria. de oos-

tersche of bubonenpest; pestis

americana, de gele koorts; pestis

bovilla. veterin. de runderpest;
adj. pestilentialis.

Petcdanthus, kroonbloembladig.
Petcdon, petalum, het blad ; bot. het

bloemblad; adj. petalodes, —loi-

des, —loideus, bloembladvormig.
Petalosternon. Monch, petalostemo-

nis, Gleditsch, de klasse der plan-
ten bij welke de meeldraden aan
de bloembladen bevestigd zijn.

Petasus, een breedgerandehoed, een
zonnescherm.

Petechiae, peticulae, de peteehien,

stippen, de vlekziekte of vlek-

koorts, eene aandoening derhuid
met kleine roode vlekken. welke
somtijds rheumatische, katar-
rhale, gastrische, menigvuldiger
typheuse koortsen vergezellen

;

adj. peteehialis, petechizans, b. v.

typhus peteehialis of petechizans,
de petechiaaltyphus.

Petechianosis, =^ febris peteehialis.

Petigo, petigines = impetigo.
Petlmen, eene eigenaardige zweer
op den schouder der last- en
trekdieren, Lucillius.

Petininum, Anderson, waarschijn-
lijk gelijk in beteekenis met bu-
tylamine, Schlossberger.

Petiolus, de steel: bot. debladsteel;
petiolus inflatus. een in het mid-
den verdikte en holle bladsteel;
adj. petiolaris, petiol-atus; pe-
dunculus petiolaris, wanneer de
bloemsteel met den bladsteel ver-

groeid is.

Petra, petros, de steen; rots; adj.

petrosus; os petrosum, het rots-

. achtig gedeelte van het slaap-

been.
Petrefactio, de versteening; petre-
factum, een versteend lichaam;
verb, petrefio, ieri. versteenen.

Petrelaeum, de berg- of steenolie.
Petrodosteon, het rotsbeen.
Petrographia — oryctographia, de

beschrijving der gesteenten.
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Petrolenwm, nevens bet asphalfem

te bereiden door drooge distil-

latie Tan aardharsen.

Petroleum = petrelaeum.

Petrologia, de leer der gesteenten.

gelijkbeteekenend met lithologia.

Petropharyngeus, het rotsbeen en
bet strottenhoofd betreffende.

Petrosalpingostaphylinus, op hetrots-

been, de buis van Eustachius en

de buig betrekking hebbende, b.y.

muscu'lus petrosalpingostaphyli-

nus = levator palati mollis.

Petrodlex. kwarts in groote inassa

voorkomend, soms ook hoorn-

steen genoemd.
Pence, de pijnboom; adj. peuc'inus,

pic'inus, van den pijnboom
_
af-

komstig, harsachtig, pekachtig.

Peitcedanvnum, een in^ den wortel

van Peucedanum officinale, haar-

streng, voorkomend kristallijn

lichaam, sluit zieh onmiddellijk

aan het athamantine, daar het

als met angelicazuur gepaard

oreosolon kan beschouwd wor-

den. Gewoonlijk is het door het

daaraan gelh'ke oxypeueedanino

vergezcld.

Peiicyle, —him, —Hum, het peucyl,

eene vloeibare verbinding, welke

ontstaat wanncer terpentijnolie

zoutzuurgas opslorpt.

Pexis, het stollen, zie: pecticus.

Peza, pedion, de enkel.

Phace, phacea, phaeos, de erwt,

lens, ook in het oog; de zouier-

spro'et, een kleine levervlek ; adj.

phaeodes, phacoides, lenskleurig,

lensvormig.
Phacellus, phacelus, een bundel, fas-

ciculus'; phacellus muscularis, een

spiervezelbundel.
Phacentocele, het intredenvan de kris-

tallens in de voorste oogkamer.
Phacion, phacoptisaua, een afkook-

sel van linzen, als drank of in
sommige omslagen.

Phacilis, phaeoideitis, de ontsteking
van de kristallens.

Phacocatapiesis, het nederdrukken

van de kristallens.

Phacocatatheds = phacocatapiesis.

Phacocopi.% phacopis, pbacotos, een

lensvormig mes, met lensvormi-

gen knop aan de punt.

Phacocysta, phacoeyste, phacocystis,

het lensbeursje.

Phacocystectome, eene operatie van

de katarakt door micldel van het

uitsteken van
_
een gedeelte van

net staarbeursje, ilognetta; pha-
eocystcetotomus, een werktuig tot

het verrichten van deze kunstbe-

werking.
Phacocystitis, de ontsteking van het

lensbeursje.

Pkacocystopachyl.es, de verdikking

van het lensbeursje.

Phacoglaucoma, het glaucoma of de

groene staar van de lens, Mac-
kenzie.

Phacoidoscopium, een werktuig om
de afwisselende kromming van

de lensvlakte gedurende de ac-

comodate te meten.
P/tacomalacia, cle verweeking van

de kristallens= cataracta mollis.

Phacomeiachoresis, phacometoepesis,

de verschuiving van de kristal-

lens, plaatsverandering, b. v. door

depressie.

Phacopcdingewds, de nicuwe vor-

ming van eene kristallens.

Phacoplaneds, het veranderen van

plaats der kristallens, b. v. door

dat si) voortschuift in de voorste

oogkamer en van daar terug naar

de ackterste.

Phacoplasma, een warm verweekend

omslag uit linzenmeel.

Phacops, een geslacht van trilo-

bieten.

Phacopsis, een individu met zoiner-

sproeten in het gelaat.

Phacoscleroma, de verdrooging van

de lens, = cataracta dura.

Phacoscotasmus, phacoscotisis, pna-

coscotasma. phacoscotoma, de ver-

duistering van de kristallens,=

cataracta; adj. phacoscotomati-
cus, phaeoscotomatosus.

Phacosis, eene dorikere vlek op het
oog; bij sommigen = ephclis of
lentigo.

Phacosyphilionthas, de lensvormige
syphilitische vin.

Phacydrops, phacydropsia, de wa-
terzucht van de kristallens.

Pkacymerdtis, de ontsteking van het
lensbeursje.

Phaenomenogenia, —gonia, het ont-
staan van de verschijnselen, b. v.
bij eene ziekte.

Phaenomenogonologia, de leer van
bet ontstaan der verschijnselen.
bij eene ziekte.

Phaenomeiwgraphia, de beschrijving
van de ziekteverschijnselen : adj.
phaenomenographieus.

Phaenomenologta, de leer van de
verschijnselen, zoowel in het ge-
zonde als in het zieke organis-
mus; adj. phaenomenologicus.

Phaenomenon, phaenomenum, het
versehijnsel.

Phaenomenoscopiu, het onderzoek of
cle waarnerning van de ziekte-
verschijnselen; adj. phaenome-
noscopicus, —nosebpus.

Pkaeoretinum, de bruinhars. in den
rhabarberwortel, levert door aan-
rakmg met alkalien eene roode
kleur, en gaat even als het ery-
throretine bij inwendig gebru'ik
van rhabarber in de urine over.

Phaeos, bruin, brunnens.
Phagaena.de vraatzucht: eene voort-
knagende zweer, de zoogenoemde
lupus oi herpes exedens.

Phagedaena, eene voortknagende I

zweer; adj. phagedaenieus ; reme- l

dia phagedaenica, bijtende mid-
deleu; aqua phagedaeniea. het
omcmeele, uit sublimaat en kalk-
water bereide, bhtwater.

Phalacra, de kaalheid, kaalhoofdio--
heid; adj.phalacros, phalacrodes,
kaalhoofdig.

Phalmroma, een kaalkop; adj. pha-

lacromaticus, phalacromatosus.
Phalacrdsis, het kaal worden, kaal

zijn; adj. phalacroticus.
Phalacrotes, de kaalheid: = alo-

pecia.

Phalangarthritis, phalangagra, de
jicht in de vingergewrichten:
volgens Steinheim = condylitis!

Phalange, phalanx, een matig"lang
rolyormig lichaam; phalanges
digitorum, de afzonderlijke leden
van de vingers en tee'nen: ook
de rij oogharen, eene slagorde;
adj. phalaugicus, phalangeus,b.v.
arteriae. de slagaderen aan de
vingers en teenleden verloopende.

Pholangoma, eene lange rn; =
phalanx.

Phalangosis = distichiasis, trichi-
asis, wanneer de oogharen in
eene dubbele of drievoudige rij

groeien, Galenus.
Phallalgia, eene pijn in cle manne-

lijke roede: adj. phallalgieus.
Phallanastvophe, de verdraaiing van

de mannelijke roede; adj. phal-
lanastrophicus.

Phallancylosis, eene verkromming
van het mannelijk lid, b. v. de
zoogenoemde chorda; adj. phal-
lancyloticns, phallocyloticus.

Pkcdlaneurysma, een slagadergezwel
in de mannelijke roede; adj.
phallaneurysmatieus.

Plioiloblennorrhoea, eene slijmvloei-
ing uit het mannelijk 'lid.

Phallocampsis, de verkromming van
de mannelijke roede; adj. phal-
locampticus.

Phallocarcinoma, de kanker van het
mannelijk lid; adj. phallocarci-
nomaticus, phallocarcinomatosus.
den genoemden kanker betref-
fende, daarmede behebt.

Phallocrypsis, het zich terugtrekken
van het mannelijk lid; het wec-
teeren daarvanj'adj. phallocrvp-
ticus.

Phcdloncus, een gezwel der manne-
lijke roede; adj. phalloncosus.
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Phallorrhagia, eene vcrbloeding nit

het mannclijk lid; adj. pkallor-

rhagieus, phallorhagus.

Phallorrhoea= phalloblennorrhoea;

adj. phallorrhoicus.

PhaUorrhoischMs, het wegblijven
van den druipcr; adj. phallor-

rhoischeticus.

Phallus, phalus, het mannelrjk lid,

de roede; bot. de morrille; adj.

phallicus, phallodes, roedevonnig.
Phanerobiotismus, de toestand van
bet leven dat waargenomcn kan
•worden, zoo als bij dieren en
planten, Buquoy; adj. phanero-
bioticus, duidelijke leven sver-

sehijnselen vertoonend; phanero-

biotus, phanerobius, duidelijk le-

vend.
Phaneroc/amae plantae, planten met

duideljjke bevruchtingswerktui-

gen, zichtbaar bloeiende planten,

tegenstelling: cryptogarnae.

Phanerogamic., het duidelijke huwe-
lijk; de leer aangaande de zicht-

baar bloeiende planten.

Phanerophyta, planten met echte

wortels, in welke het merg ge-

woonlijk in het geheel nietvoor-

handen is, of zeer spoedig ver-

dwijnt. of wel ziek sleehts zel-

den meer naar binnen en nooit

tot in het einde uitstrekt, Link.

Pkaneros, in het oog vallend, dui-

delijk, zichtbaar.

Pkanerozous = phanerobius.

Phardasia, de voorstelling, het vopr-

stellingsvermogen, gril,
_
luim,

kuur, hersensc'him ; somwijlen ==

delirium; adj. phantasticus, wat
het voorsteilingsvermogen be-

tveft, ingebeeld, grillig, wonder-

lijk, avontuuriij'k, zonderling,

door inbeelding' ontstaan, dwee-

pend; phantasiodes, phantasie-

achtig, bij sommigen : door phan-
tasie ontstaan.

-Phantasma, eene voorstelling zonder
groud, een spook, schim'. schijn-
beekl; diminut. phantasmation.

Phantasmagoria, de schijntooverij,

de zoogenoemde geesten- of doo-

denbezwering.
Phantasmatica, —ce, de verklaring

der gegevene algemeene ver-

schijnselen, Zenneck; adj. phan-

tasniatieus = phantasticus; vol-

gens sommigen: voorgegcven of

verineende versehijnselen betrei-

fende, daardoor bewerkt of ont-

staan.
PkantasmatograpJiia, de besehrijvmg
van de .uiteriijke zinnelijke ver-

sehijnselen. Zenneck.
Pkantasmophrendses, het wakende

droomen, droomgezichten in wa-
kenden toestand, C. H. Schultz.

Phantasmoscopio,, het spoken zien,

een bestendige waanzin, waarbij

de zieke spookbeelden meent te

zien.

Phantasticon,^ het voorsteilingsver-

mogen; bij de Sto'icijnen = phan-
tasma.

Phardaston, een door het voorstel-

lingsvenuogen in de ziel ontstaan

beeld van uiteriijke voorwerpen

;

het denkbeeld.

Phantastus, r= phantasticus.

Phantoma, het sekijnbeeld, spook,

de schim; een mechanisch nagc-

maakt lichaamsovgaan, ook een

toestel dat tot exploratie-oefenin-

gen, b. v. het verloskundige phau-
tome, of tot opereeroefeiiingen,

b. v. het oogphantome, wordt ge-

bezigd.

Pharcis, de rimpel: adj. phareid5-

des, rimpelig, gerimpeld.

Pharmaceum, bij nieuwercn: een

artsenh'winkel, apotheek; phar-

maceus, een apotheker.

Pharmaceuma = pharmacon, een
geneesmiddel.

Pharmaceuta, volgens _
het tegen-

woordige taalgebruik: de apo-

theker; adj. pharmaceuticus ==

pharmaceuta; den apotheker of

ook de pharmaeie betreffende;

remedia pharmaeeutiea, middelen

PHABMACBUTICA — PHARYNGITIS. 315

welke in de apotheek bereid

worden.
P/iarmaceulica, pharmaceutiee =

pharmacia.
Pharmaceutics, bij de ouden: eene

giftmengster, eene heks.

Pharmacia, de bereiding van ge-
neesmiddelen, alsmede de leer

van hunne toebereiding, de apo-
thekerskunst ; adj. pharmaeieus,
geneeskrachtig.

Pho.Tmacites, de kruidenwijn.
Pharmacitis, zoogenoemde brand-

bare aarde, aardkool, Dioscorides.
Pharmacobasanista, de onderzoeker
van geneesmiddelen en vergiften

;

pharmacobasanns, de proefsteen
der geneesmiddelen, titel van een
werk van Matthiolus.

Pharmacocato-graplwlogia, de kunst
om recej>ten te schrijven, Plenk.

Pharmacochemia, —chymia, de phar-
maceutische scheiknnde, depbar-
maeeutische proefondervmclelijke

cheniie, Trommsdorff.
Pharmaeocollocyslis, een uit gelei

bereid vlies met geneesmiddelen.
zoo als de voor inwendig ge-
bruik van copa'ivabalsem gebe-
zigde capsules gelatineuses.

Pharmacodynamica,—namice= phar-
macodynamiologia, Togfc, de leer

van de werkingen der genees-
middelen ; adj. pharmacodynami-
ctis, —miologicus, —myologus.

Pharmacognosia, de kermis, de leer

van de geneesmiddelen.
Pharmacologia, de leer der genees-

middelen; adj. pharmacologicus.
Pharmaco7nania, de manie van vele

geneesheeren om reeepten voor
te. schrijven; de onyerzadelijke
begcerte van vele zieken naar
geneesmiddelen; adj. pharmaco-
maniacus.

Pharmacometria, het afmeten of af-

wegen, het uitvorschen der wer-
king van de geneesmiddelen.

Pharmacometrum, eene maat voor
geneesmiddelen.

Phar'niacomorpMca, de leer van de

vormen der geneesmiddelen, de
recepteerkunde.

Pharmacon, pharmacum, het ge-
neesmiddel, vroeger ook het ver-
gif, de tooverdrank; adj. phar-
macodes, geneeskrachtig; bij de
ouden ook: vergiftig.

Pharmacopoea, het dispensatorium,
de aanwgzing ter bereiding van
officineele geneesmiddelen; phar-
macopoeus, een apotheker.

Pharmacopola, een handelaar in ge-
neesmiddelen, een drogist ; ook=
pharmacopoeus.

Pharmacopolium, eene_ apotheek; de
handel in droogerijen.

Pharmacotheca, eene avtsenijkist,

huisapotheelc.
Pharmacotherapya, de behandeling

der ziekten met geneesmidde-
len; pharmacotherapeuta, —tes,

iemand die deze methode van
behandeling uitoefent.

Pharmacotriba, —trips, de wrijver

of stamper in de apotheek.
Pharmacticus, —matticus, door ge-
neesmiddelen of vergiften ont-
staan.

Pharmacurgicus, —marcurgns =
pharmacopoeus, iemand die hoofd-

zakelijk door geneesmiddelen hulp
tracht te verleenen.

Pharmaxis = pharmacia, de toe-

passing van drastische afvoerende
middelen, Hippokrates; het ver-

giftigen, vergiftig; maken, b. v.

van de pijlen door de Indianen.

Pharygathrum, —gethrum, —getrum
= pharynx.

Pharyngalgia, de pijn in de keel-

holte; adj. pharyngalgicus.
Pharyngemphaxis, eene verstopping

van de keelholte; adj. pharyng-
emphacticus.

Pharynyeurymia, de verwij cling van
de' keelholte; adj. pharyngeurys-
maticus.

Pharyngitis, de ontsteking van de
keelholte; adj. pharyngiticus.
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P/iaryngocele. de break der .keel-

holte, de verslapping, verwijding

van do keelholte, inzonderheid

naar de eene of anderezijde, pha-

rvngeurysma, diverticulum pha-

rymgis; adj. pharyngocelicus.

Pharyngocenterhim, een keeltroikart.

Pkaryngocephcde == pharynx; adj.

pharyngocephalieus, —phalinus,

tot de keelholte behoorende.

Pharyngocynancke, eene keelholte-

ontsteldng; adj. pharyngocynan-

chieus.

Pharyngodynia, .
de keelpijn; adj.

pharvngodynicus.
Pharyngolysis, de keelverlamniing,

verlamming der spieren van het

hoofd van den slokdarm; adj.

pharyngolyticus

.

Pharyngopcdatinus. de keel en het

verhemelte betreffende ; arcus

pharyngopalatinus, de achterste

boog van het verhemelte of ach-

terste plooi van het verhemelte-

voorhangsel; mnsculus pharyn-

gopalatinus= palatopharyngeus;

beiden spannen het zachte verhe-

melte in het midden en verwij den

den isthmus faucium.

Pharyngoparalysis, de verlamming
van het hoofd van den slok-

darm ; adj. pharyngoparalyticus.

Pharyngopaihia, eene keelziekte.

P/iaryngoperistole, de keelvernau-

wing, eigeulijk slechts de plvy-

siologische, tot het naarbeneden
drukken der spijzen bestemde, bij

soinmigen ook de pathologische;

adj. pharyngoperistolicus.

Pkaryngoplegia = pharyngoparaly-

sis; adj. pharyngoplegicus.

Pharyngopldhora, de overvulling

van Se bloedvaten der keel.
__

Pharyngorrhagia. eene bloedvloeiing

uit de keelvaten; adj. pharyn-
gorrhagicus.

P/iaryrigoqiasmus, de kramp van de
keel of van het hoofd van den
slokdarm; adj. pharyngospasino-
dicus; —spastieus.

Pharyngosienia, stenosis, de keel-

vernauwing; adj. pharyngoste-

nus, —stenoticus.

Pharyngotomia, de keelsnede, de

snede in het hoofd van den slok-

darm
;
pkaryngotomus, een werk-

tuig tot het verrichten van deze

kunstbewerking, de geneesheer

die deze snede verricht.

Pharynx, het hoofd van den slok-

darm, de keelengte, de geheele

keelholte, met inbegrip van den
slokdarm; adj. pharyngeus, pha-

ryngicus, de keel betreffende.!). v.

angina piiaryngea= pharyngitis.

Phasis, de wisseling, verandering;

phases morbi, de veranderingen

welke eene ziekt-e gedurende haar

verloop ondergaat.

Phascolomys, de wombat van. Au-
stralie.

Pliascolotkerium, een Idem rnarsn-

piaal zoogdier uit het jurakalk

van Stonesfield.

Phasnolites, een geslacht van peul-

dragende planten uit de tertiaire

lagen van Aix-en-Provenee.

Pimm, de tandholtc; adj. phatni-

cus; dirainut. phatnion.

Phoinorrhagia. eene bloedvloeiing

uit de tandholten; adj. phatnor-

rhagicus.

Phaadnx, eene brandblaar, ten ge-

volge van verbranding.

Phmamidum, het phenamid; als

zoodanig kan het aniline be-

schouwd worden, dat zieh door

verhitting tot 250° van phenyl-

zuur ammoniak in toegesmolten

buizen vormt, nevcns water.

Plimo/mvlum, — mylium, het phena-

myl. "tot de phenylreeks behoo-

rende, ontstaat door verhitting

van phenylzuur kali met jod-

amylum in toegesmolten buizen;

eene kleurlooze, heldere olie, lich-

ter dan water, van een aange-

naam aroma, kookt by 250°, wordt

door rookend salpeterznur sterk

aangetast en in eene scare ohe
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omgezet, welke. tnet eene alko-

holische oplossing. van_ zwavel-

ammoniurn eene kristalliseerbare

basis, nitrophenamylidine, vormt.

Phenetoleum, —lum, het phenetol

of salithol, C' 6H ,0 2
, ontstaat

door distillatie van het salicyl-

zure aethylosyde met baryt ; eene

kleurlooze aromatische olie.

Phengophobia, de afkeer van glin-

sterende of zeer sterk verlfchte

voorwerpen; adj. phengophobicus.
Pkenoleum, —lion, het phenol, phe-

nyloxydehydraat, ontstaat aoor
drooge distillatie van salicylzuur

baryt, is eene kleurlooze zure

olie, en vormt het middenpunt
van de reeks der phenyHicham en.

Plienylamium, phenylainin= anilin.

Plienylium, —lum, liet phenyl, nog
niet geisoleerd radikaal der phe-
nylverbindingen CI2HS

;
pheny-

licurn acidum, het phenylzuur =
phenol, ontstaat bij drooge dis-

tillatie van salicylzuur baryt, van
salicine met kalk, bij distillatie

der steenkolen, alwaar het in den
steenkolenteer optreedt, van het
kinazuur, van de benzoehars en
vele andere stoffen; men heeft

het ook in het bcvergeil en in

de urine van den mensch en
eenige plantenetende zoogdieren
aaugetoond.

Fherea, plur., sterke zwelling van
de oorspcekselklieren, Hippo-
krates.

Pheugydron, de watervrees; adj.
ph eugydros, waterschuw.

Phiala, phioia, de schaal, eene ko-
gelfleseh, eene distilleerkolf.

PMladynamicus, philadynamos, wat
direkt en zeker de levenswerk-
zaamheid vermindert, Hippokra-
tes; philadyn arnica rcmedia, ver-
zwakkende, de levenswerkzaam-
heid verminderende middelen.

Philanthrojria, de uienschenliel'de,

philanthropus, een menschen-
vriend; adj. philanthropicus.

Philetron. —trum, het liefdegroefje,

lacuna labi superioris.
Phtiiater, een vriend van genees-
heeren, een liefhebber der heel-
kunde; adj. philiatricus.

Philochemicus, —chymicus, een lief-

hebber van de seheikunde.
P/iilockirurgicus, een vriend der chi-

ruvgie, der wondheelers.
P/riloenia, de trek in wijn, zucht

tot dronkenschap
;
philoenus, een

wijndrinker, liefhebber van wijn.

PMlogynia, de liefde voor de vrou-

wen ; philogynaeus, philogynes,

philogynus, een vrouwegek.
Philomat'hia, dc leeslust, de begeerte

om kennis op te zamelen; adj.

philomathicus.
Philoinirnesia, de zucht tot naiiperij,

F. B. Osiander.
Phitopiatridomania, de vriend der

natuur, een natuuronderzoeker.
P/riloposia = philoenia.

Pkiloristia, de haarkloverij, het
woordenziften, de zucht tot het
geven van verklaringen, wordt
door Galenus als eene ziekte van
vele geneesheeren beschouwd.

Pldlosophhno,, een voorwerp van
wysgeerig onderzoek.

Pkilosophia, de philosophic, wrjs-

begeerte; philosophus, een wijs-

geer; adj. philosophicus ; verb,

philosophor, ari.

Pkilozoia, de liefde tot het leven,

de leven si ust.

PJdltron, philtrum, een tooverdrank.
een minnedrank = philetrum.

Pkilydra plantae, waterplanten;
philydros, in of bij het water bij

voorkeur zich ophoadend, een
watervriend, veel van water hou-
dend.

Philypostrbphus, gaame terugkee-
rend, weder ins'tortend.

Phimos, phimus, het insnoersel, eene
sluiting of vernauwing van den
ingang tot de baarmoeder, Paul.
Aegin.

Phimosienlvme, phimosiotome, de
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insnijding van eene te nauwe
voorhuid.

Phimosis, de vernauwing der voor-
huid boven den eikel, zoodat zij

niet daarover kan worden terug-
getrokken; adj. phinioticus.

'hlebaHeriodiolysis, een veneus slag-

adergezwel, een variceus aneri-

rysma; adj. phlebarteriodialyti-

cus.

Phlebectasia, —tads, eene uitzetting

of eene variceusiteit dcr slag-

aderen; adj. phlebeetaticus.

Phlebectopia, de oorspronkclijk ab-
normale ligging of ook de ver-

scbuiving van een of meer ade-

ren ; adj. phlebectopicus.

Phlebemphraxis, de verstopping van
aderen, bloedstasis daarin; adj.

phlebemphracticus.
Phlebeurysma, eene aderuitzetting,— varix: adj. phlebeurysmoticus.
Phlebion, —um. een kleine ader.

Phlebitis, eene aderontsteking ; adj.

phlebiticus,

Phlebocarcinoma, eene kankerachtige
aderontaarding.

Phlebocholosis, de verlannning van
de aderen, inzonderheid van de
onderste bolle ader; adj. phlebo-
choloticus.

Phlebodiastasis, het uiteenstaan der

einden van gescbeidene aderen;
het van een wijken van bij elkan-
der liggende aderen, = phlebec-

topia, Ludwig; adj. i>hlebodia-

staticus.

Phlebolithiasis, de vorniing
_
van

steenacbtigc eoncrementen in de

aderen: de neiging tot deze vor-

ming; pklebolithns, de slagader-
steen; adj. pklebolithicus.

Phlebometritis, de aderlijke baar-

ruoederontsteking.
Phkbopalia, de aderslag of pols in
het algcrneon: het pulseeren der
aderen, in zekere ziektcn; adj.

phlebopalicus.
P/debophlogdses, de aderlijke ont-

stekingen.

PHLKGMA.

PhlebopMhalmotomia, ophtkalino-
pblebotoinia, de bloedsonttrek-
king aan het oog, b. v. door
scarifieatie van de bloedvaten op
het bindvlies; adj. phlebophthal-

motonricus, —motoinus.
Phlebopneumonia, de aderlijke long-

ontsteking; adj. pklebopneumo-
nicus.

Phlebopteris, een fossiele varen uit

het jura.

P/deborrhagia, eene aderverbloe-
ding; adj. phleborrhagicus.

Phleborrhexis, bet verscheuren, bar-
sten van eene ader; adj. phle-
borrhecticus.

Phleboscenographia, phlebographia

;

de beschrijving der aderen; adj.

phleboscenographicus, — sceno-

graphus.
Phlebostemma, een aderkrans.
P/debostenosis, eene adervernauwing:

adj. phlebostenotieus.
Phlebostrepsis, de verdraaiing, torsie

der vaten. in plaats van de on-
derbinding.

P/debosynizesis, de sluiting van ade-

ren door vergroeiing.

Phlebotomia, eene aderlating; adj.

phlebotomieus ; phlebo.tomus, een
werktuig waarmede men eene ader
opent, een laatijzer, een lancet.

Phlebotomomania, de te groote voor-
liefdo voor de toepassing van
aderlatingen.

Phlebs, bij de ouden: eene ader in

het algemeen; bij ons alleen in
tegeusteiling van de slagader;

adj. phlebieus, de aderen betref-

fende; pklebodes, met eene ader
overeenkomstig, vol aderen.

Phlcbypectasia, —tasis, eene matige
aderuitzetting.

Phlebyperectasia, —tads, eene bo-
veninatige uitzetting van een of

van meer aderen.

Phledonia = delirium
;
phledono-

des, ijlend. delireerend.

Phlegma, het vcrbrande, afgebrande,

het indifierente, het slijm; bij de

^
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seheikundigen der pblogistische

school : het oversehot na de dis-

tillatie van aetherische of spiri-

tueuse stoffen; adj. phlegmaticus,

het phlegma betrerfend,traag, b. v.

temperamentum
;

phlegrnatodes,

ontstekingachtig. slij merig.
Phlegmagvgus, slijin ontlastend, b. v.

remedia phlegmagoga.
Phlegmasia, de ontsteking, phlogo-

sis of phlegmone; dikwijls =
phlegmatia; adj. phlegniasiticus.

Pklegmatia, een water- of slijmge-
zwel (?) bij kraamvrouwen ; het
ontstaat mcestal eenige dagen
na de verlossing, ten minste voor
de vierde of vijfde week, en be-
hoort volgens Sehonlein tot de
veneuse ontstekingen, maar zoude
dikwijls met putrescentia der ge-
slachtsdeelen en kraamvrouwen-
koorts samenhangen.

Phlegmatiaeus, aan verslijming lij-

dende.

P/degmatias, een verslijmde.

Phlegmatites, phlegmasia stupida, de
lymph atisehe (?) huidwaterzucht,
hydrops anasarca lymphaticus.

PIdegmatopyra, phlegmopyra, de
vroeger aldus genoemde slijni-

koorts, febris pituitosa.
Phlegmatorrhagia, phlegmatorrhoea,
een slijmvloed: een vloeiende ca-
-tarrhus; adj. phlegmatorrhagieus
of phlegmatorrhoicus.

Phlegmone, eene diep doordringende
ontsteking, in tegenstelling van
de oppervlakkige of crysipela-
teuse; adj. phlegmonodes', phleg-
monesus, ontstekingachtig,phleg-
mone-achtig ontstbken, b. v. tu-
mor.

Pldcgmonapostema, een bloedabsces.
eene bloedzweer, na eene ontste-
king.

Phlegmonosphaeria, de zoogenoemde
ontstekingsbolletjes welke door
Gluge in zieke nieren waargeno-
men, maar door Simon voor pri-
maire cellen ziin gehouden.

Pldeymymen, phlegmhymen, een
slijmvliesj aclj. phlegmynienicus.

Phlegmimenitis, pblegmhymenitis, de
slh'mvliesontstekihg; adj. phleg-
mymeniticus.

Pldobaphemtm, de bruin e kleurstof
van verschillende bastsoorten,
esscben, pijnboomen, kin a, een
roodbruin, slechts in alkalicn op-
losbaar poeder, dat klaarblijkelijk

tot de humusachtige lichamen
behoort, Schlossberger.

Phloeorrhizinum. pfi! orrhizinuui,

phloridzinum, de wortelbaststof,
eene gepaarde suikersoort; deze
in vele opzichten met het sali-

cine overeenkomende stof werd
tot dus ver in den wortelbast
van vele vruchtboomen aange-
troifen, en door uitkoking met
slappen w:ijngeest en ontkleu-
ring met dierlijke kool verkre-
gen; kristalliseert in klcurlooze,
als zijde glinsterende naalden,
lost zeer moeielijk op in koud,
gemakkelijk in kokend water en
alkohol, weinig in aether, heeft
aanvankelijk een bitteren en
daarna een eenigszins zoeten
smaak, smelt bij 190°. ontleedt
zich bij 2QCP.

Phlogecp/dogia, de met ontsteking
gepaarde pokken.

Phlogerysipelas, do bepaald met ont-
steking gepaarde roos.

Phlogerythropyra, hetmet ontsteking
gepaarde synoehische roodvonk.

Phlogia, de vlam, ontsteking.
P/dogisterethises, ontstekingen, ver-

eenigde bloed- en zenuwopwek-
king, G. H. Schultz.

Phlogiston, de brandstof, vuurstof;

de lichtstof of bepalende oovzaak
waardoor de warmtestof tot licht

wordt, Green; adj. phlogisticus,
ontstekingaardig, van ontsteking
afkomstig.

Phlogmos, de hitte, vlam: een ont-
stoken toestand van organiscbe
deelen.
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Phlogochroma, de ontstoken kleur

van eenig deel; adj. phlogochro-

maticus.
Phlogoporphyrotyphus, het synochi-

sche roodvonfc.

Phlogopyra, de ontstekingkoorts.

PMogosiographia, de besckrijving

van de ontsteking of ook van

de ontstekingsziekten.

Phlogosiontologia, de leer van ket

wezen der ontsteking.

Phlogosiophysiologia, de leer van den

aa'rd der ontsteking, dus niet

wezenljjk versehillend van phlo-

gosiontologia.

Phlogosis, eene hevige ontsteking,

= phlegmone; eene vliegende

kitte of 'eene vluchtige roodheid

van ket gelaat; adj. phlogodes.

ontstoken, gevlamcl.

Phlogozelotimnus, de te groote voor-

liefde voor de toepassing van

eene antiphlogistische behande-

ling, P. J. Schneider.

Phlogurethrilis, de met ontsteking

gepaarde druiper.

P/Uoretinum, een ontledingsprodnkt

van ket met verdiinde zuren ge-

kooktc pbloeorrhizine.

Phlox, de vlam; adj. phlogicus,

vurig, gevlamd, ontstoken.

Pkb/ctaena, taenis, pklyctis, een

hittepok, een waterblaasje, een

blaasje op ket oog, Paul. Aegin;

adj. phlyctaenicus, phlyctaenodes,

met ptilyctaena bezet, blaasjes-

aektig; diininut. pklyctaenidium.

een klein pklyctaena.

Phlydaenoccmthrna, eene verbrande

p'laats van ket lichaani met brand-

blaren.
Phiycto.enophtlialm.ia, eene oogomfc-

steking met vorming van een

phlvctaena.
PUydaenosis, de vorming van een

phlvctaena,
P/di/sh, het uitbrekeii van water-

blaHsjes op de huid.
Phtt/zacium — phlvctaena; phlyza-

cium eacodes ot caeodeoj>hlyza-

cium, de pustula mahgna, door

overplanting van dierlijke ver-

giften op het mensckelijk lickaam

zich vormende.
Phobodipson = hydrophobia; plio-

bodipsos, watcrschuw, hondsdol.

Phobos, de vrees; adj. phobicus.

Phoca, de zeebond, rob.

Phoeaena. het zeekalf, een soort van

walviscbacktig dier; Delphinus

phoeaena, de dolfijn.

Phocaenicum acidnm, ket by den

dolfijn voorkomende phocaena-

zuur, identisch met valeriaanzuur.

Phoeaerrinum, het traanvet.

Phocornelus, een misvorming met
robbenledematen.

Phodes, plur., brandblaren.

Phoeniceus, purperkleurig, rood;

morbus phoeniceus of pnniceus

= elephantiasis, waarschijnlijk

dewijl deze in Pkoenieie, Egypte,

enz. te kuis behoort, Kraus.

Phoenodes, rood, bloedrood.

Phoenodine, —num, de bloedkoek,

Hiinefeld; ket haematine, bloed-

rood; adj. phoenodinicus.

Pholadid.a&, de familie der borende

tweekleppige weekdieren, waar-

toe .de gewone boorsckelp be-

hoort.

Photadomya, een fossiel weekdier-

geslackt.

Pholidota amphibia, de van sehub-

ben en schilden voorziene am-
phibien; pkolidotus, van schub-

ben voorzjen.

Pkolis, de sckub, bij slangen, ha-

gedissen, even als lepis bij vis-

schen.

Phonatio, de steenvorming.Reynaud.

Phone, de stem, klank, ket geluid.

Phone'sis, phonosis = phonatio.

Phonacampsis, de terugkaatsing van

het geluid; adj. pkonocampticus,

b. v. locus, eene plaats waar de

echo wordt gehoord.

Phonochordae, de stcmbanden, m-
zonderheid de ligamenta tliyreo-

arytaenoidea inferiora.
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Phonognomica, phonognomonica, het
erkennen van iemands karakter
uit zijne stem.

Phonoliie, klinksteen, een basal-
tisch groensteen, het pkonoliet.

Phononosi, pkononusi, de ziekten
van de stem.

Phonopathia, een 1yd en van de
stem; adj. pkonopathes, —pa-
thicus.

Phonorgdnon, bij E. Schmalz: het
spreekwerktuig van Jos. Faber
te Weenen, eupkonia.

Phonos, phone, de moord, dood.
Phmospasmia, de stemkramp, welke

ontstaat zoo dikwijls de zieke
trackt te spreken.

Phonosymicter, de opvanger der ge-
luidstralen, eene hoorbuis.

Phora, phore, phoresis, het dragen.
Phorantldum = clinanthium, bot.

de bloembodem.
Phorminum, het phormiue, Berze-

lius, = pseudoniorphine, in het
opium.

Phorometria, het meten van bewe-
gingen; adj. phorometrieus.

Phoronomia, de bewegingsleer ; adj.
phoronomicus, phoronomus.

Phortaeora, een draagbare hangmat
tot het vervoeren van zieken of
gekwetsten.

PIws, het licht; adj. photieus, het
licht betreffende.

Phosphaina, phosphena, het licht-
verschijnsel in het oog dat door
eene drukking daarop ontstaat,
Savigny.

Phosphas, een phosphorzuur zout:
adj. phosphatieus ; acidum phos-
phaticum, een mengsel vanphos-
phorigzuur en phosphorzuur.

Phosplm, een phosphovigzuur zout.
Phosphohulea, de verbindingen van

aetherische olien met phospho-
rus, Beral.

Phosphorana, de verbinding van een
atoom phosphorus met 2 atomen
chloor, Davy.

Phosphorelaea = phospholeulea.

Phosplioresce.ntia, het liekten van
een overigens donker lichaam;
verb, phosphoreseo, ere.

Phosphorite,, een massieve versehei-
denheid van apatiet of phosphor-
zuur kalk, het phosphoriet.

PhospJioruria, phosphuria, een zeer
sterk phosphorusgehalte in de
urine.

Phosphorus, de phosphorus, licht-

drager; adj. phosphoratus, met
phosphorus bedeeld

;
phosphoreus,

phosphorus betreffende ; phospho-
rieus, phosphorzuur bevattend.

Photalgia, eene door te veel licht

ontstaande pijn; adj.photalgicus.
Photica, —ce, _de leer aangaande de

lichtversehijnselen, Zenneck.
Photocampsis, de breking van het

licht.

Photodysphoria, het lastige gevoel
van'de werking des lichts; adj.

photodysphoricus, —dysphorus.
Photogenium, het licht voortbren-

gende, volgens Hermbstiidt iets

dat in verbinding met de warmte
de licbtstof zoude vormen.

Photographia, de vervaardiging
van lichtbeelden

; photographus,
iemand die deze vervaardigt; adj.
photographicus.

Photologia, de leer van het licht;

adj. photologicus.
Photometria, —metresis, het meten
van de intensiteit. der lichtstra-
len; adj. photometricus; sensus
photometricus, het gezichtsver-
mogen, Kecamier.

Photometrum, een werktuig om de
intensiteit van het licht te meten.

Photonosi, —nasi, de door het licht

of lichtverblinding ontstaande
ziekten, b. v. sneeuwblindheid.

Photophobia, het lichtschuw zijn;

adj. photophobicus, photopkSbus.
Photophobopfdhalmia, eene met licht-
schuwheid gepaard gaande oog-
ontsteking.

Photophobop'hihalmus, een licht-
schuw oog.

21
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Fhotopsia, het ziekelijk licht zien

of lichtversehijnselen m het oog

nit inwendige oorzaken.

Pkoiorrhexis, de breking van de
|

lichtstralen.
I

Photosphaeta, de lichtspheer, zoo I

als door vele sterrenkundigen aan

de zon wordt toegekend.

Phrcwna. de zoom, het beschot, een

perk ; bot. phragmata, de dwarse
|

tussehenschotten.

Pfoagmatici, equi of boves, veterin,

paarden of runderen welke aan

Sarmkoliek of verstoppmg lyden,

Vegetius Renatus. .

PArda.s, het spreken, de spreekwys.

Bum, het middenrif, verstand, het

deukvermogen ; adj .
phremcns,

hot middenrif betrefEende, b. v.

nervi. de middenrifszenuwen.

Pltrmes. de hartkuil, praecqrdia, de

maag'streek, bet imddenrii.
_

Plirmfm, phrenesia, phrenetiasis,

phrenismus = phrenitis; ptee-

nesia potatorum = dehrmm tre-
|

mens.
, ,

... ., m |

Phrcnicogastricus, het middenrif en

de maag betreffende, b. v. hga- I

mention phrenogastneum of gas-
|

trophrenicum, de vouw van net ,

buikvlies tusschen de maag en

het middenrif. . J
Ph-micdienalis, tot het middenrif

L de milt behoorende; hgamen-

turn phrenicolienak = hgamen-

tum suspensoriuni hems.

Pkreniada, phremticula, de hersen- i

koorts = hvdrencephalus acntas.

Phrmilis, de "hersenontstekmg en

de daavdoor verooraaakterazernn: |

bin
ouderepathologeiiookdeont-

steking van het middenni; adj.

phreuiticus, razend, woedencl, I

waanzinmg. , _ , .. , ,.a \

Pltrenoblabia, de dolzmmgheid,

waanzin; adj. phrenoblabes.

Fkre/nolooia. de leer van het midden-

rif, de' leer des verstands, aezoo-

genoemde schedelleer van faall;

adj. phrenologicns, phrcnologus.
,

Fhrenonarcosis, de bedwehmng van

de hersenen. de ware beroerte.

C. H. Sehultz, , ....

Phrenopatkia, de verstandsverbnste-

rinof gemoedsziekte; adj. pme-

nopathes. phrenopatbicus.

Phrenoplegia: bij 6. H. bchtOtz.

zielsverlamming, waartoe hi] on-

der andercn hot cretmismus en

de bloohavtigheid rekent

Phrenorthosis = curatio phrenor-

thotiea; adj. phrenorthotieus;

curatio phrenorthotiea of ortho-

phrenia, de gcneeskundige be-

handeling van de verstandsver-

biistering. . .. ,.

' Phrenosplenicus = phremeolienali*.

Phmasmus, phiiee, phncia, pMi-

ciasis, phrixis, het kond zim

hot zoogenoemde kippevel, tie

koortshuivering.

FhruMes, hniverend, met huivcring

gepaard; febris phricodes, eene

koorts die met huivenng becrat,

daarna in aanhoudende iuUe

oversaat, b. v. br, ontsteking

van "de inwendige organen, b. v.

de longen.
.

,

Fkricoqenium, phricule, de uooi

sommigen verdichte koudestol.

I P)xtL het kabbelen van de golven

der zee; bij eenige meuweren —

jfiSSfSt denken, het gebruik

van het verstand.

P/wonesis, het verstand, de amjs-

heid, het gevoelsvermogen. vis

sentiendi; de werkzaamneid des

verstands, het denkvermogen.

Phtkalinicum aeidum, he., phtuai-

zuur of phthalinezuur
olnapKtha-

linezuur. een osydatieprodukt van

het naphthaline, bevat echtevbet

laatste niet meer maar bestaat

nit C' BH° O 8
,m hydrat.senen toe

stan d. Merkwaardigerwnze ibjct

identisch met het ahzannczum,

dat door oxydatie van eenekW-
stof van den meekrap oatatast

PHTHAES1S — l'HYGETHLON.

Het wordt bereid door koken
van eene chloorverbinding van
het naphthaline met geconeen-
treerd salpeterzuur.

Phi/iarsis; het verderf; adj. phthar-
ticus, verderfelijk, b. v. medica-
mentum; phthartos, bedorven.

Phtkinas = phthisis; adj
.
phthinas.

wegterend.
Phtkinobranckia, amphibia, amphi-

bien met afstervenden kienwfcoe-

stel, volgens Hogg: cadnobran-
chia.

Phl.kinodes, wegterend, hektisch,

teringachtig.

Phthinoporon, de naherfst; adj.

phthinoporinus, tot den hcrfst

behoorend, herfstachtig.

Pkthiosis, phthinosis, volgens som-
migen: hefc proces der ontwik-
keling van de tering.

Phtkiriasis, de luizezucht; somwij-
len de luizezucht der oogleden en
wenkbrauwen; adj. phthiriacus.

Phthirium, —rius, bij sommigen =
Sarcopies scabiei, sehurf'tmijt;

Pht/arius pubis, de platluis.

PhtMsiologia, de leer betreffende de
tering; adj. phthisiologicus.

Phthisiopneumonia, de longtering
met ontsteking gepaard; som-
tijds = pnemnophthisis; adj.

plithisiopneumoniacus.
PWiisis, de tering; phthisis tuber-

cnloso-verminosa, verterin. de
wormlongtering; adj. phthisicus.

Phthie = phthisis; adj. phthoicus
= phthisicus.

Pht/iongodi/sp7ioria, de ziekelijke ge-
voeligheid voor den indrnk van
het geluid; adj. phtkongodys-
phorieus.

Phthongos, het geluid, de klank, de
stem.

PlithMos,
_
de nijd, afgunst; adj.

phthonicus, nijdig.. afganstig.

Phlhora, het verderf, vernietiging,

de pest (?); bij sommigen ==
phthorine; eene voor de geboorte
afgesfcorvene vrucht; somtiids =

abortus; adj. phthorieus, aan be-

derf blootgesteld, dit veroorza-

kend.
Phthorina. —ne, phthoron, —rum,

aidus moet volgens Orfila de
grondslag van het vloeispaatzuur
worden genoemd, dewijl het op
de kiezelachtige zelfstandigheden

invreet en deze doet verweeren,

ICraus.

Phthorios, met deze uitdrukking
wil Kraus Eitgen's ontledings^

vergift, uit dierlyke en plant-

aardige zelfetandigheden, hebben
genoemd.

Pliihorobrandiia = phthinobran-

cliia amphibia.
P/ioroctonum, een de vrucht doo-

dend en dien ten gevolge al'drij-

vend middel.

Pliycinicum aeidum, het phyeine-
zuur, een stikstofhoudend, kris-

talliseerbaar zuur in de Proto-

coccus vulgaris, in water onop-
losbaar, smaak- en rcukloos,

verblindend wit, vochtig op het

gevoel.

Phjdtum, eene met mannite zeer

veel overeenkomst hebbende zoete

stof, in de Protococcus vtdgaris

nevens het phyeinezuur voorko-
mende, kristalliseert in groote
kleurlooze zuilen; lost gemakke-
lijk op in water, moeielijk in

aikohol, smelt bij 120° zonder
water af te geven; b|j 160° ver-

spreidt het den renk van aan-
gebrand meel, op gloeiende kolen

geworpen, dien van verbrande

suiker.

Phygantropia, de mensehenvrees

;

adj. phyganthropicus, phygan-
thvopus.

Phygdlilon, een vluchtig ontste-

kingsgezwel van onder de huid
gelegene watervaatsklieren ; bij

sommigen : do ontsteking van
eene huidklier, inzonderheid aan
den hals, scrophula fugax; adj.

phygethlicos.
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Phvqoedema,he^ vluchtig of snelver-

dwijnende, hysterische oedema;

adi. phvgoede'maticus.

Phylacter, de wachter, beschermer, ,

een talisman of amulet.

Phyladerion, —rium, de wacht, I

boede, wachtpost; een talisman.
|

Phylax, de wacliter, bewaker; adj.

phvlaeticus.

Phylterythrinum, het bladrood.

Phyllites, fossiele bladeren van mo-
|

noeotyledonen. i

Pkyllochlorum = chlorophyllmn.

Plmllodium, bot. do bladaehtig uit-
|

gezette bladsteel, b. v. bij vele
|

Acacia-soorten.
Pkyllomania, bot. de bovenmatige

bladgroei, waarbij bloemen noch

vruchten worden gedragen.

Phyllon. het blad; bot. het kelk-

blad: adj. pkyllodes, pliylloides,

bladvormig, kelkbladvornug.

PhyllopJiaeinum, het bladbrum.

P/a/Uosporae plantae, planten, welke

de zaden in of aan de bladeren

bevatten, 0. H. Schultz.

Phyllosteopliyton, een bladachtig ot

lancetvormig beenuitwas, Lob-

stein. „

Phyllomntlimurn, de gele kleurstol

van de bladeren der planten, het

bladgeel. . ,

Phylon, het geslacht, het geheel

der mannen en vrouwen.

Phima, het gezwel, inzonderheid

een week, derhalve ook een klier-

gezwcl; adj. phymaticus, de ge-

Iwellen betreffende, phymatodes,

met een gezwel overeenkomende,

vol builen of gezwellen; diimn.

phvmation, een klein builtje.

Phymatias, iemand die aan gezwel-

len lijdt.

Phymatosis, eene door de vornimg

van gezwellen zich karaktensee-

rende ziekte. b. v. serophulosis.

Phymoaiidosis,' de knoopige netel-

koorts, urticaria tuberosa.

Pkymolepra, het knoopachtige of

tuberculcuse uitslag.

Pkysa, physe, de adeni, het blazen.

de blaas, bulla, de blaasbalg, een

wind, flatus; de wmdeyste, als

analogon van het hygroma, de

haematocystis, enz,. Ritgen: plur.

bij de ouden: winden in de dar-

men. ..

Physagogus, winden dryveucl, van-

daar remedia physagoga = ear-

minativa.
Physalecphlogiosis, eene blaasjesva-

rioloide.

Physaliderysipelas, de blaasroos.

Pkysalidocnidosis, het blaasjesnetel-

uitslag.

Physalinum, eene mdifterente Dit-

I tere stof in de Physahs-soorten.

I

Physalis, physallis, eene blaas, bulla

;

Physalts alkelcengi, eene plant, jo-

deiikers, blaasjeskruid.

I

PhysolopaedopUysis, het blaasjes-

uitslag bij kinderen.

I Physasthna, dyspnoea emphyscma-

tica. de emphysematische moeie-

lijkheden bij de ademhalmg.

j
Ph/scon, een dikbuik.

Physconia, de opzettmg: miarkten,

inzonderheid van parenchyma-

teuse ingewanden, lever en milt;

adj. physconicus, physconiosus,

de physconie betreffend, daaraan

lijdena.

Physconocolica, colica physconiosa,

een koliek ontstaan door opzet-

tina- in de buikingewanden.
>

Physecterna, het blaasbalggeruiseh,

bij ziekten van het hart en de

croote slagadercn door de aus-

cultatie waarneembaar.

Physechos, het blaasjesgermsch m
de borst, sonus bullarius.

Physema, de opzetting door win-

den; adj. physematices.physema-

todes, physematosus, opgezet.
_

Physeter. een blaasbalg, een blazei

,

de potvisch of kazelot. .

Physiasiologia, de physiologic
>

en

pathologie der lijders aan az a-

Lcfaa cholera, Stintzang- bu

eenigen: de hulp der natuur bij

PHYSIATRICA — PHYSOMETKA.

^enezing3 van de aziatische cho-
lera.

Physialrica, ~ce, de natuurheel-
kunde, de eigenlijke op de heel-
kracht der natuur en de wetten
des leveiis gegronde heelkunde.
Hufeland; adj. physiatricus.

1 Ivysiatros, de natuurgenee'sheer, die
naar de natuur te werk gaat.

Phmiautocratia, de zelfleiding, hub
der natuur zelve.

Physiautotherapia, de heelinc- door
de natuur.

Physica, doctrina, physiee, de na-
tuurleer; physicus, iemand die
zich met de natuur of de natnur-
leer bezig houdt; in Duitsehland:
een door den staat voor eene
bepaalde streek aangesteld en
bezoldigd geneesheer, 'die het op-
zicht heeft over den openbaren ge-
zondheidstoestand, alsmede over
de gerechtehjk geneeskundige
aaiigelegenheden; adj. physicus.
natunrlnmdig; exploratio' phy-

£
lca

> het physisch onderzoek van
het hchaam door palpatie, per-
eussie en auscultatie.

Physiocratia, het heerschen, het den
boventoon voeren van de natuur-
ook = physiautocratia: adj. phv-
sioeraticus. ^

Physiogenia, de vorming door de
natuur; de vorming van het
lichaam of de niassa uit de eerste
elementen. Eumpf.

Physiognomic., -gnomka, -gnomo-m Physiognomosyne, gewoon-
ijk

:
de gelaatstrekken, d?gelaat-

kunde, de physiognomie, eigenip
physiognomonie, de beoordeeliL
van het zedelnke en overig gees-
telijke gehalte van den mensch
door uitwendige kenteekenen.

Pliysiogno-mon, de gelaatlumde ken-
nende, zich daarmede bezic- hou-
dende.

Physiognomonica, doctrina. = phy-
siognomonia; adj. physiognomb-
nicus.

PhysiograpMa, de natuurbeschrij-
ying; physiographus, een natuu'r-
bescbrijver, ook een natuurhisto-
ncus; adj. physiographicus.

nysioloyia de leer van de natuur
der levende lichamen, de natuur-
ieer m het algemeen

; de leer van
de verrichtmgen en verschijnse-
len m het gezonde organismus,
als tegenstelling van de patho-
logie.

Pkysiologus, een physioloog, een
kenner, bewerker van de physio-
logie; adj. physiologicus, physio-
iogisch; status corporis physio-
logicus, de met de natuur over-
eenkomende toestand van het
lichaam.

Physionomia, de leer van de na-
tuurwetten.

Physiophilosophia, de natuurphilo-
sophie; physiophilosophus, de
natuurphilosopliie beoefenende.

Phijsiophihis, een beminnaar van de
natuur.

PhysiosopJria, de natuurwijsheid;
ook = physiophilosophia; phy-
siosophus, een natunrwijze, na-
tuurwijsgeer.

Physiotherapia, de heeling door de
natuur; = physiatria.

Physiothetica, —ce, de thetische ver-
klanng van de natuur of eigen-
iijke natuurleer, Zenueek.

Physis de natuur, als het schep-
pende, natura naturans, en ook
als het geschapene, natura natu-
rata; de schepping. voortbren-
gmg, vorming.

Physocele, eene windbreuk.
Physocephalus, eene hoofdwindbreuk.
PAysocoelia, een lucht of windbuik
tympanites.

Physocolica, de windkoliek.
Physodes, met lucht gevuld, met

een wmdgezwel overeenkomend
P/a/sotogia, de leer betreffende de
darmwfnden.

Pki/som-etra,
:

de windzucht, uitzet-nysomecra, ae wincizucht,
ting der baarmoeder door gassen.
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physoncus, een windgezwel — em-
j

physeina.

Plwo-psophia, hetwmden laten.

Physoscheocele, eene scrotaalwmd-

breuk.
Physospasmus, een door winden ver-

oorzaakte kramp; de windkohek.

Plajsotlwrax — pneumatothorax;

adj. pbysothoraeicus.

Phjtanatornia, de ontleedkunde van

de planten.

Phytapatites, bet pseudosolanme,

eene door Doeberemer uit aard-

appelsap bereide zelfstandigheid,

welke waarschijhlijk uit ammo-

nium, phosphorzuur, water en

eene nog niet bepaalde orgam-

sche massa bestaat.

Phi/teretkrinum, bet plantcnrood.

vooral in de herfstbladeren.

Phyteuma, het geplante, de plant;

eene plant behoorende tot de

Campanulaceae: het raponsje.
_

Phytensis. het planten; = phytosis.

Phyteuterion, de boomschool.

Plwthaema, phytaema, het levens-

sap der planten, Meyer.

Phytiatria, phytiatrica, phytiatrice,

de plantenheelkunde.

Pkytice, de zoogenoemde lagere zie-

l'en, anima vegetativa, welke de

menseh met de dieren zoude ge-

meen hebben, C. Hoffmann ; adj.

phyticus, plantacbtig, vegetatvei.

Phytbbiotismus, het planterileven

;

adj. phytobioticus, een planten-

leven leldend. .

Phytocatalepsis, de katalepsie der

planten, waarbij de deelen daar-

van, even als een aan stijfkramp

liidend menseh. de stauden en bui-

^ino'en blyven behouden, welke

claaraan uitwendig worden ge-

geven.
Pfiytoceromm, bet plantenwas.

Pliytockemia, de plantenscheikunde

;

adj. pliytoehemicus.
Phytockloraenum ;= chloropbyllum,

het bladgroen, door Pellctier bet
eerst bereicl en aldus genoemd.

chro-Phytochroma, —diroraula,

inula, bladgroen.
Phytochronologium, het bloemhor-

Ioge, de plantenkalender.

Plmiocirrhosis, bet ziekelijk gekvoesd

ziin van de bladeren der planten.

Phytocolla. phvteumatoeolla, de plan-

tenliim ,'pl antenkleefstof; ad]
.
pny-

tocoilinus.

Phytodoz'oon, een plantdier oi met

eene plant overeenkomend dier.

Phytogaea, de plantenaarde, humus
vegetabilis.

Pkytoqenium, het planten voovt-

brehgende of planten vormende,

het uit de planten ontstaande.

Phitoqeoqraplda, de beschrijvmg van

het vaderland der planten, de

plantenaardrijkskunde.
_

Phytoqnomonia, —gnomomca, de be-

paling der krachten van een na-

tuurliebaam uit den uiterluken

habitus, J. B. Porta; de karak-

teristiek van de planten volgens

haar uiterlijk.
.

PhytoarcqjMa, de besehruving der

planten, beschrijvende botanie;

adi. phvtographicus; phytogra-

plius, een plantenbeschrijver,

kruidkundige.

PIuitoismusM** plantaardige levens-

proces; het plantenleven met al

zrjne verschijnselen, Buquoy.

Phytolitlms, eene plantenverstee-

ning. , ,.

Phytologia.de plantenkunde ;
adj.

phvtologieus.
.

Phvtornephitis, eene door ontbmding

van plantaardige licbainen be-

dorvene lueht.

PhAon. het gewas, de plant.
_

PJiyloneclar, de zuiverste hon)g uit

de bloemen, Bracormot.

Phytonomia, de leer van bet plan-

tenleven en zijno wetten, deplan-

tenphysika; adj. phytonomieus

Phvtonosemata, plantaardige ziekten,

ziekten met vegetatieven haard,

door anderen zoogenoemde repro-

duktieziekten, waartoe belmltz, de

homooses, erethises en plasten

rekent.
Phytonosologia, de leer van de ziek-

ten der planten; adj. pbytono-
sologicus.

nomenclatuur van
hare deelen; adj.

plantennamen be-

Pkyfonymia, de
de plant en
plrytonymus
treffend.

Phytopcdhologia, de leer van de
ziekten der planten; adj. phyto-
pathologicus.

Phytophagus, plantetcncl, van dieren
sprekende.

Phytophylacium, eene trekkast.
Phytophysiognomonica, —ce, de ka-

rakteristiek van de natunr en
het leven der plant.

Phytopli.ysiologia. de leer van den
met cle natuur overeenkomstigen
toestand en de verrichtingen der
plantenlichamen, plantenphysio-
iogio; adj. phytophysiologicus.

Pliytopolyernhryonia, de veelzadig-
neid bij de planten; phytopo-
lyembryoniae, veelzadige planten.

Phytoproteinema, eene plantaardige
protemeverbinding.

Phytorganograplda, de beschrijving
van de organisatie der plant: adj.

phytorganographicus, —pirn's.

Phytoscoria. de plantenkool.
Phytoseplicus, de rotting der plan-

ten betreffende, van rottende
planten afkomstig ; effluvium
phytosepticum, emanatio vegeto-
putrescens, bet moeras-miasma,
Elliotson.

Phytosis, de plantenteclt, plantvor-
ming, eene plantziekte, Eisen-
mann.

PhytotUca, eene planten bus, bota-
niseerbus, bij sommigen = phy-
tophylacium.

Phytotherapia, de plantenheelkunde.
Phytot'herion, —therium—phytozoon

.

Phytotomia, de praktische planten-
anatomie; phytotOmns, phytoto-
mieus, de planten ontledend, een
plantenauatoom.

Phytotopologia, de leer van de na-
tuurlijke stanclplaats der planten.

Phytozoon. een
^
plantdier, waarbij

do plantaardige natuur den bo-
yentoon voert.

Plans, een in Indie voorkomend
aardbezienitslag, de zoogenoemde
aardbeipokken, phymiosis indica.

Pica, de ekster; eene begeerte naar
ongewone of onverteerbare spij-

zen, inzonderheid bij zwangere
vrouwen.

Picacismus, het uittrekken der ha-
ren door middel van een pikkap.

Picamarum, eene dikvloeibare kleur-
looze olie, welke bij 270° kookt
en zieh met water op gelijke
wijze als alkohol vereenigt, de
oplossing in water smaakt bit-

ter; het komt voor in bet teer
en in andere empyreumatische
stoffen.

Picatio = picacismus.
Plcolinum, pix en oleum, eene vlueh-

tige basis in de oleum animale
Dippeli, is in samenstelling en
atomengewicht isomeer, weflicht
metameer, met aniline komt het
voor in de pi'odnkten der drooge
distillatievan steenkool, en onder-
scheidt zich van het aniline hoofd-
zakelb'k door het volgende: het is

veel vluchtiger, de lucht wcrkt
langzarner veranderend daarop
in. Het is evenwel eene sterk
alkalische vloeistof, welke het
eiwit echter niet doet stollen.

Picramium =. amarinum.
Plcramylum, —Hum, eenf koolwa-

terstbf, Gu He
, welke sommigen

als het hoofdradikaal der ben-
zoylgroep beschouwen. Het kris-
talliseert in parelmoerglanzige
plaatjes, is slechts in aether ge-
maklcelijk oplosbaar, kookt bij

292°, en vormt een kleurloo's

gas. Het verhoudt zieh als een
tweebasisch radikaal, d. i. het
vereenigt zich altijd met twee
atomen van een and'er lichaam,,
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waarom soinmige scheikundigen.

zijne fovmule verdubbelen,
28H",

dewijl liet dan eenbasiseh zoude

zijn, Schlossberger.

Pkrenjthrinitm, het pikro-erythrme,

een ontledingsprodukt,_ dat het

erythrinezuur, na eenigen tijd

met water gekookt te zijn, op-

levert; het is derhalve een splij-

tingsprodukt van het erythrine-

zuur onder den invloed van ko-

kend water. Zijne kristallen zijn

kleurloos. in water, alkohol en

aether oplosbaar en zeer bitter

van smaak.
Picrinicum acidum, het pikrmezuur,

nitropikrinezuur, nitrophenis-

zuur, koolstikstofzunr, Weltersch

bitter, eene nitrophenylverbm-

ding, kan uit een zeer groot aan-

tal dierlijke en plantaardige stof-

f'en door koken niet salpeterzuur

worden verkregen; in zeer rijke-

lijke hoeveelheid verkrijgt men

het uit salieine, indigo, steen-

koolteer, cumarine. Het vormt

gele plaatjes of zuiltjes, lost

rnoeielijk op in koud water, ge-

makkelijk in alkohol en aether,

smaakt zuur en bitter, ploft dier-

lijke lijni nedcr, en explodeei'tbij

snelle verhitting. Het wordt te-

cenwoordig tot het lichtgeel yer-

wen van zijden stoffen gebruikt.

PicrocliMos, —cholus, galachtig, eene

zeer bittere gal hebbend; hevig,

opvliegend van aard; subst. pi-

croeholia, de galzucht. __

Picrodes, eenigszins bitter; by som-

migen: door bitterheid veroor-

zaakt.
Picroglycion, het bitterzoet, door

Pfaff in de Solanum dulcamara

ontdekt;
_
waarsehijnlijk eene

cigene stof.

Picromel, de galsuiker of het gal-

zoet, Thenard, welks bestaan
door nieuweren wordt betwij-

feld.

Pigrop&ga, —pege, een bitterzout-

bron, zooals die van Saidschutz,

Pullna. Epsom, A. better.

Picros, bitter; ook overdrachtelrjk

van de gemoedsgesteldheid.

Picrotes, de bitterheid. .

Pkrotoxinum, het pikrotoxme, ook

eocculine. het vergiftige begmsel

der kokkelkorrels, kristalliseert

in reuklooze naalden van bijzon-

der bitteren smaak, is volkomen

neutraal, in heet water gemak-

kelijk, in koud moeiehjk oplos-

baar.

Pktavl, pictavici, pictones, de m-
woners van Poitou; adj. picta-

viensis; colica pietonum of pic-

taviensis, de koliek van Poitou,

o-evolg van het onmatig gebruik

van cider; ook de pottebakkers-

of loodkoliek.

Pisiemetrum. piesiometrum, pies-

mometrum, een drukkingsmeter,

een werktuig om de drukkmg

der lueht, alsmede die van andere

gas- of dampvormige lichamen

te bepalen.

Piesis, piexis, piesmus, het drukken.

Plesma. het gedrukte of geperste.

Piger, lui, traag; subst. pigntia,

pigrities, pigredo, pigror.

Piqmentum, de kleurstot, de kleur,

het blanketsel. De pigmenten 2ijn

deels plantaardig, deels dierlrjk;

het meerendeel der eersten is

ternair en stikstofvrij, of zoo als

men met zekerheidkanaanncmen,
door opname van ammoniak en

zuurstof in de samenstelling van

stikstofvrije chromogenen ont-

staan; evenwel bestaan er ook

enkele quatemairen, welker vor-

ming uit ternaire chromogenen

nietkan worden aangetoond. Het

procentische koolstofgehalte is by

het meerendeel der plantenpig-

menten hoog. De meesten daar-

van, ook de chromogenen, ver-

bouden zich als zwakke zuren;

weinigen zijn bijna volkomen

indifierent, enkelen zeker van

PIGMENTATIO

basischcn aard. — Het gemeen-
schappelijke der dierlijke pigmen-
ten Jigt behalve hun uitsluitend

voorkomen in het dierlijk lichaam
en in hun gekleurd zijn, in hun

' stikstofgehalte. Betreffende hunne
samenstelling en daarvan afhan-
genden ondc'rlingen samenhang,
alsmede over hun ontstaan, be-
teekenis en omzetting bij de stof-
wisseling weten wy nog zeer wei-
nig._ In water zijn zij meestal
rnoeielijk of in het geheel niet
oplosbaar. door vele zouten schij-

nen zij meer, door anderen min-
der oplosbaar in water te wor-
den. In alkalien lossen zij op,
gedeeltelyk ook in alkohol. Waar-
sehijnlijk bevatten alle door ge-
heele dierklassen verspreide pig-
menten stikstof, en alien sehy-
nen rijk aan koolstof te zijn.

Pigmentatio,^ bij nieuweren : het ge-
kleurd zijn door een pigment;
adj. pigmentatus.

Pila = pilus, het haar, de bal ; de
pelotte, b. v. bij den breukband;
adj. pilaris, do haren betreffende

;

morbus pilaris = trichiasis.
Pilema, het dicht gemaakte, vilt;

pilesis, het dicht maken, met vilt

bedekken.
Pileus, de hoed, de p'eeskalot van
den schedel; bij veie pasgebore-
nen de zoogenoemde helm, een
gedeelte van de op het hoofd
achtergeblevene eivhezen ; bot. de
hoed der paddestoelen ; diminut.
pileolus.

Pilidium = pileolus ; bot. het hoedje.
een kringvormig, half kegelvor-
mig vruehtbeginsel, welks uit-
wendig vlies zich in het zaad
oplost, Wildenow.

Pilositas, het behaard zijn; adj.
pilosus, behaard,

Ptlula, een kleine bal, pil; adj.
pilularis^pilvormig, b. v. massa.
ter consistentie van eene pil-
massa.

— pisguedo, 329

Pilus
t
het haar; adj. pilosus, be-

haard.
Pimaricum acidum, het pimarzuur,

een harszuur in het terpentijn
van Bordeaux, kristalliseert som-
tijds, maar korat ook amorph
voor, en gaat door verhitting in
sylyinezuur over; het smelt bij
125° en wordt eerst bij ongeveer
(30° weder vast.

Pimeladen, eene talkklier.

Pimele, het vet; adj. pimelieus, het
vet betreffend; pimelodes, vet-
achtig, vettig.

rimdecchysis =. pimelorrhoea.
Pimetinkum acidum, het pimeline-

zuur, C'*H i;! 8
, kristalliseert in

harde, witte korrels, smelt bij

114°, laat zich zonder ontleding
vervluchtigen en is in koud wa-
ter rnoeielijk, in kokend snel, in
alkohol rnoeielijk oplosbaar. Door
verhitting met kalihydraat ont-
wikkelt hethydrogenium en vormt
yaleriaanzuur.

Pimelitis, de ontsteking van het
vetvlies, van de panhiculus acli-

posus.
Pimelopterygium. het vetvlies op het

oog, Petrequin.
Pimerolorrlioea, eene ziekelijke uit-

scheidingvan vet uit het lichaam

;

adj. pimelorrhoieus.
Pimelorthopnoea, de door vetlijvig-

heid veroorzaakte arthopnoe; adj.
pimelorthopnoicus.

Pimelosis, de vetzucht; pimelosis
hepatis, de vetlever; adj. pime-
loticus, vetzuchtig.

Plnealis, met een pijnappel over-

eenkomende; glanclula pinealis,

de pijnappelklier.

Pingivarhar-Jambi of pengawar-
jambie. een bloedstelpend mid-
'del, bestaande in de strooschub-
jes van de Cibotium cumingi, een
boomvaren van Sumatra.

Pinguecula, het kleine vetgezwcl op
het oog, pterygium pingue.

Pinguedo, pinguitudo, het vet. de
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vethcid; adj. pinguis; verb, pin-

guesco, ere, vet worden.
_

Pininkum acidum, het pininezuur,

een harszuur in terpentijn, is

amorph, en zijn bitteraardezout

zoude in wijugeest onoplosbaar

zijn; deze beido omstandigheden

kunnen bijna alleen ter zijner

onderseheiding van bet sylvine-

zuur worden gebezigd. Door smel-

ten wordt bet bruin, en gaat over

in copholzuur, dat evencens zeer

moeielijk te ondcrscheiden is van

sylvine- en pininezuur.

Pinipicrinum, eene stof in de naal-

den, in den bast, maar niet in

het bout van den pijnboom; eene

gepaarde bitterstof, welke geel-

bruin is, in een mengsel van

alkobol, aether en water oplos-

baar, in zuiveren aether onop-

losbaar; amorpb, intensief bitter.

Pinitannicum acidum, het pinitann-

zuur, door Kawalier uit de naal-

den der pijnboomen bereid, het

meest met looizuur overeenko-

mende, vornit, gedroogd en fijn

gewreven. een geel poeder, ge-

rnakkelijk oplosbaar in wijngeest

en aether; de oplossing in water

smaakt zwak bitter en samen-

trekkend.
Pinites, fossiel hout dat van coni-

feren afkomstig is.

Pinna, dimin. pihnula, de pen, de

vin; bot. het gevinde blaadje;

pinnae narium, de neusvleugels

;

pinnae of pinnulae; bot. = fo-

Hola; adj. pinnatus, vedervormig,

vinvormig; bot. gevmd, b. v.

folium; alternatim pinnatus,

afwissclend gevind; articulate

pinnatus, lidsgewijze gevind

;

pinnatus foliolis deerescentibus,

afnemend gevind; conjugato-pin-

natus. verbonden gevind; digi-

tato-pinuatus. gevhigerd geve-
dei-d.

Pinnat-ifides. vederachtig of vindee-
hg gespleten

; bot. halfgevederd.

Pinninervius, gevindnevvig.

Pinnipedia, roeipooten, eene orde

van zoogdieren uit de Oetacea.

Pirns, de pijnboom; adj. pinieus,

van den pijnboom afkomstig,

daartoe beboorend; ook hars-

achtig.

Pion, het vet.

Pionorrhoea = pimelorrhoea.

Piper, de peper; adj. piperatus,

piperitus, gepeperd; mentha pi-

perita, de pepermunt.

Piperidinum, eene tamelijk vlueh-

tige basis in den peper, volgens

Cahours eene imidbasis; eene

kleurlooze, sterk naar ammoniak

en tevens naar peper riekende

vloeistof, kaustisch, in water ge-

makkelijk oplosbaar; de zouten

zijn volkomen kristalliseerbaar.

Pip'erinum, eene plantenbasis in

den peper, smaak- en reukloos,

de oplossingen hebben alien een

scherpen smaak, in koud water

bijn a onoplosbaar, maar gemak-

kelijk oplosbaar in wijngeest;

het smelt bij 100°.

Pipero'pastus, gepeperd, met peper

bestrooid.

Pipridae, de nianakins, eene soort

van vogels.

Piriformis, peervormig; musculus

piriformis, de peervormigo spier

van de bovendij.

Pirus, de pereboom; pirum, de

Peer-
. . • i

Piscis, de visch; dim. pisciculus;

adj. piscinus; piscina, de visch-

vijver.
.

Pisiformis, erwtvormig, van ertsen

sprekende.

Pisis, het gewaarwordingsvermo-

gen, de receptiviteit.

Pisolite, erwtesteen, het pisoliet.

Pissakalhn. pittakallon, eene stot

nn eens ' indigo-, clan goudkleu-

rig. in het teer, inzonderheid in

beukenteer, door Reichenbach

ontdekt, sedert hem met mecr

teruo- gsvonden, Schlossberger.

PISSASPHALTtJM — PLAGIOS.

PissasphaUum, eene verbinding van
teer en aardliars, wordt door

sommigen als de voor de mum-
mificat'ie gebezigde massa be-

scliouwd.

Pisselaeum, eene verbinding van
bars en olie: teer, asphaltolie.

Pissemetinum, pittemetinum, de bra-

kingverwekkende stof in bet teer.

Pissocoron, pissoceros = propolis.

Pissocopia, net bestrijken met pik,

bepikken; het uitrukken dcrha-
ren door middel van een pik-

pleister; adj. pissocopus.

Pissosis, pittosis = picatio.

Pistillum, bot. de stamper, het vrou-
welijke bevrnehtingswerktuig.

Pistor, de bakker; adj. pistorius;

opus pistorium, het bakwerk.
Pimm, de erwt; pisiformis, erwt-
vormig ; os pisiforme, het erwten-
beentje van den handwortel.

Pitoyoinum, een nog twijfelachtig

alkaloide uit echten of hoofdza-

kelijk onechten kinabast.

Pittacium, een stuk doek of leder

tot het bestrijken met zalf of
pleister; een pik- of wond-
pleister.

Pituila, Iiet slijrn; pituitarius, pi-

tuitosus, het slijm betreffend

;

tunica^ pituitaria narium, het
neusslijmvlies; glandula pituita-

ria, het bersenaanbangsel, hy-
pophysis cerebri.

Pityriasis, het zemelenuitslag,
drooge zemelacbtige afschilfe-

ring.

Pdyron, pityrum, zemelen; adj.
pityrodes, pityroides, zemeleii-
achtig.

Pius, zackt, mild, vroom; pia ma-
ter of meninx, het zachte her-
senvlies; subst. pietas, devroom-
heid; kinderlijkc liefde, eerbied
jegens een of an der.

Pu',"het pik. het teer; adj. piceus,

picinus, teer- of pikachtig; aqua
picea of pieis, teerwater; color

piceus, cle pikzwarte kleur.

Placenta, de koek, moederkoek; pla-

centa sanguinis, de bloedkoek, het

stollende gedeelte van het bloed

;

placenta febrilis, cle koortskoeb;
bot. eene massa van celweefsel,

of een aan de inwendige zijde

van den vruchtzak afloopende
verhevenheid, op yelke de ovula
ontspringen; dimin. plaeentula,

cntomol. de mergkolf, de tus-

schenmassa tusschen de bovenste

eikiem ; adj. placentaeformis,—ti-

formis, placentaris ; bot. radix

placcntiformis, een boekvormige
wortel, b. v. bij de Cyclamen;
strepitus placentaris, het geruiscb

in de placentavaten bij het foetus.

Placidus, zacht, rustig, b. v. som-
nus; adv. placide.

Placodermata, visschen met huid-

platen of schilden uit het old-

red van Engeland.
Placoides, plaatschubbigen, waartoe

de haaien, roggen, enz. bebooren.
Placoith, placuntites, de ontsteldng

van den moederkoek.
Placuntechos, het placenta-geruisch,

door auseultatie bij het foetus

hoorbaar.
Placus := placenta.
Plad.aroma, pladarosis, pladarotes,

eene ophoping van bedorven
vloeistof, een zakgezwel; adj.

pladaromaticus, pladaromatosus.

Pladaros, slap, zwamachtig, murw,
rot, bedorven.

Plados = perittoma.

Plaga, de slag, wonde ; eene streeb,

distrikt; dimin. plagula, dikwijls

:

eene scheen, buisje, kompres.
Plagiatus, een plagiaat, een aan
vreemden eigendom, in verstan-

delijk of literarisch opzicht, be-

gane diefstal, het stelen en het
gebruik maken van denkbeelden,
enz. uit gescbriften vananderen;
plagiarius, ieinand die plagiaten
begaat.

Plagios, naar de zijde gaand, zich zij-

delings bevindend'scheef, dwars.
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Plagiostoma, een geslacht van twee-
kleppige weekaierei).

Plagioslomi pisces, de dwarsbek-

ken, b. v. roggen, haaien, enz.

Plagiotmesis, plagiot5me, de dwarse
snede.

Plagos, de zijde, flank.

Planaria, een trekkende ingewands-
worm.

Planarthragra, de rondzwervende

jicht; tegenstelling: arthritis fixa,

Plane, planesis, plania, hot rond-

dwalen; het onrustig; orn gaan

liggen van de lijders in het bed

;

adj. planes, planetes, pianos, rond-

dwalend, onbestendig, onrustig.

Planeta, —netes, eene dwaalster.

Planiciis, uit ongewone deelen des

liehaarns afkomstig; = errati-

cus.

Planitia, —ties, planum, het vlak,

een plat vlak; planum inclina-

tum, een hellend vlak; adj. pla-

nus, plat, vlak; verb, piano, are,

vlak, plat maken.
Plo.nod.ia., een valsehe weg, dwaal-

weg, ook een zoodanige •velke

door het onverstandig inbrengen

van eenig werktuig, b. v. een

katheter, gevormd wordt; adj.

planodieas.
Planorrheumatisrtius, het trekkende

rheumatismus.
Planta, de plant, het gewas ;

planta

pedis, de voetzool; adj. plantaris,

de voetzool betreffende, b. v. rnus-

culus, de zoolspier; de peesaeh-

tige uitbreiding onder de be-

kleedselen van de voetzool; dimin.

plantula, bot. = embryo, entom.
= arolium.

Planuria, de outlasting van urine

langs een ongewonen weg; adj.

planuricus.
Plasiamius, plasis, de vorming, het

vormingsproees.
Plasma, het gevormde, ontstane,

ook het vormeu.de, b. v. plasma
of liquor sanguinis ; volgens C. H.
Sehnltz: de kleurlooze'sreorgani-
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seerde vloeistof van het bloed,

waarin de bloedlichaampjes drij-

ven, en welke bij het afsterven

van het bloed onder geschikte

omstandigheden de vezelstof op-

levert; de vormende stof in het

algemeen.
Plastica, —ce, de beeldende kunst,

beeldhouwkunst, plastiek; adj.

plastieus, vormend; vis plastica,

de vormkraeht.
Plasticismus, de vormdrift, de wet
van de algemeene vormkraeht;

de leer dienaangaande, Buquoy.
Plasticitas, de vervormbaarheid, =

vis plastica.

Plastocoh/sis, de belemmering van
de natuurlijke ontwikkeling.

Plastoprolepsis, eene te snelle ont-

wikkeling.
Plastosp'/iaeria, de vormbolletjes,

Baumgiirtner.
Platea, de breede bandworm, Taenia

lata; de vlakke hand; eene steeg.

Platiasmus, platasmus, platysmus,

de breede uitspraak, ten gevolge

van een gebrek in de spraak-

werktuigen.
Platina =. platinum, het_platina-

metaal, ontdekt in 1736 door
d'Ulloa; adj. platineus, platini-

cus, uit platina vervaardigd, b. v.

crucibulum, een platinakroes.
_

Platycoria, —coriasis, = mydriasis

;

adj. platyeoricus, op platycoria

betrekking hebbende.
Platycrinus, een geslacht van encri-

nieten.

Platyebnins, platyhelmins, de breede

bandworm.
Platymetaphrenicus, breed geschou-

derd.

Platynosis, de verwijding, als te-

genstelling van de stenosis.

Platypodia, de breed- of platvoe-

tigheid; platypus, een breed- of

platvoet.

PialyrrhampJius, breedsnavelig.

Platyrrhynchus, breed gesnaveld,van
breeden snuit voorzien.

1

Platysma, de breede vlakte; pla-
tysma niyodes of myoides, de
breede halsspier, eigenlijk alleen

tot de huid behoorende.
Platysomus, een glansschubbige fos-

siele visch tot de pyenodonten
behoorend.

Platysternus, van eene breede borst
voorzien.

Platystomus, breed van muil.
Pledane, de vlecht, het vlechtwerk,

plexus; adj. plectanicus, ver-
vloehten.

Pledopterus, met vereenigde vleu-
gels of buikvinnen.

Plectopiis, met vereenigde voeten,
met nauwkeurig samengegroeide
achtervinnen.

Plectrum, een griffel, tot het slaan
op een snareninstrument; bij

dichters : het snareninstrument
zelf; het stijlvormiw uitsteeksel
van het slaapbeen; de huig.

Plege, plegia = plaga.
Pleistoceen, de bovenste tertiaire

aardlagen.
Plemmyria, de vloed; de volsap-
pigheid; adj. plemmyricus.

Plerdtas, plenituclo, de volheid, over-
vloed; adj. plenus, vol; ook wel-
gevoed, b. v. corpus.

Pleonasmus, de overvloed; een
overtollig of ziekelijk gevormd
lickaamsdeel, b. v. een bult.

Pleoneaia, de hebzucht, gierio-heid

;

adj. pleonecticus, hebzuchtig. gie-
rig; athymia pleonectica, de gie-
rige waanzin, aan waanzin gren-
zende gierigheid.

Plerorna, plerosis, de volheid, het
gevuld zijn, de opvulling, het
volstoppen; adj. pleroticus;

. re-
media plerotica, opvullende mid-
delen, replentia.

Plesiosaurus, een fossiel geslacht
van in zee levende reptielen.

Plesnione, de op- of overvullino-
yerzadiging, onmatigheid, zwel-

,„genj.

1-tessimetrum, rolgens Piorry, een

ivoren, hoornen of uit eenige
andere stof bestaande plaat, ten
behoeve van het uitvoeren der
middellijke percussie.

Plethomeria, de overtalligheid der
deelen.

Plethora, de volbloedigheid ; adj.
plethoricus, volbloedig.

Plethorodyspnoea, moeiely'kheden bij

de ademhaling ten gevolge van
volbloedigheid.

Plethororthopnoea, eene hoogere
graad van moeielijkheid bij de
ademhaling, orthopnoe, ten ge-
volge van volbloedigheid.

Pleumodes, pleumonodes, een long-
zieke, longzuchtige, Hippokrates.

Pleumon, de lon«\
Pleumonia, pleumonis = pneumo-
nia; bij sommigen, Th. W. Schro-
der: de longtering.

Pleumonorrhagia, pleumorrhagia, de
longbloeding, bloedstorting uit
de longen.

Pleura, hot weivlies, borstvlies, rib-
benvlies; pleurae, entomol. de
zijden, de zijstukken; adj. pleu-
ricus, het borstvlies betreffende.

Pleuralgia, de pijn, de steek in de
zijde; adj. pleuralgieus.

Pleuracanikus, een fossiele vinstekel
uit het steenkool.

Pleurapostema, het borstvliesabsces,
ophoping van etter in den borst-
vlieszak ofook tusschen de pleura
en den borstwand ; adj. pleurapos-
tematicus, pleurapostematosus.

Pleurarthrocace, eene chronische
ziekte, inzondcrheid een carieuse
toestandvan deribbengewrichten.

Pleurartkron, een ribbengewricht.
Pleuresia, pleuresis = pleuritis;

adj. pleuretieus, ^de borstvlies-
ontsteking betreffend; = pleu-
ricus.

Pleuritis, de steek in de zijde- de
ribbenvliesontstcking

; pleuritis
notha of spuria, in den gewonen
zin het rheumatismus ' van de
borstspieren; adj. pleuriticus.
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pieurocar2ms, bot, okselstandige I

vruckten bezittend, tfridel-bn-

deri.

Pleurocele, eene zijdebreuk, ribben-

break, longbreuk.
. ,

Pleuvodynt, —imia, de pijn w de
|

zijde ; r= pleuritis notha of spuria;

adj. pleurodynicus.

Pleuroma = pleura; het gevulde.

bet opvullen.

.Heui-ore, de elide, rib; = pleura.

Pleuroparonycltia, eene zwecr aan

de zijde van den nagel.

Pleuropathia, een lijden van he„

borstvlies; pleuropathiae, bij som-

migen: de ziekte van de adem-

haiingswegen ; adj. pleuropatki-

CUS.
Pleuroperipneumonia, pleuropneu-

monia, de borstvlies- en long-

ontsteking, somtrjds =
_

peri-

pneumonia adj. pieuroperrpneu-

monicus, pleuropneuuiomeus.

Pleuropyesis, de borstvliesverette-

ringj ophoping van etter aan het

borstvlies. b. v. na exsudatieve

pleuritis;' adj. pleuropyeticus,

—pyius.

Plmrorrldzeae, bot. gewassen nit

de familie der Cruciferae, welker

zaadlobben vlak zijn en aan de

zijdeu aanliggen, zoodat de zaden

platgedrnkt schijnen.

Pleurorrlma, eene ophopvng van

vloeistof in de pleurazakken.

Piewr-ortkopnoea, moeielijkheden der

ademhaling, inzonderheid ten ge-

vclae van pleuritis ontstaande;

= -OKtb:opBoea; adj. pleurortho-

prioieus.
, . .

Pleurospasmus. de zrjdelingscne

borstkramp; adj. pleurospasmi-

cus. —spasmodicus, —spasticus,

deze betreffend, daaraan ludend.

Pleurostosis, eene verbcemng van

de pleura of op eene ongewonc
plaats der ribbenkraakbeenderen

;

adj. pleurostotieus.
Pleurotctanm, pleurothotonus, pleu-

rotSnus, de zijdelingsche stijf-

kramp, waarbij bet lichaam naar

eene zijde wordt gebogen; adj.

pleurothotonicus.

Pleiirotomaria, een geslaelit van

fossiele schelpen, tot de bmk-

pootigen behoorend.

Plexeoblastae, plexioblastae plantae,

de in<>-esneden kiemenden, weiker

zaadlobben boven de aaxde m
twee deelen te voorselnjn komen,

welke in bladeren overgaan, Wil-

denow.
Pleiceometrum, plcxiometrum, plexi-

mctrum, de percussiemeter.riorry

en Reeamier.
Plexus, de vlecht ;

plexus nervorum,

een zenuwvlecht; somtnds:_ de

vouw of kuidvouw ; bij sommigen

= plica poloniea.

Plica, de vouw; plica cutanea, de

vouw in de Imid; dimm. plicula;

plicatura. de vouwing;plicatnrae

cerebri= gyri cerebri : verb, plico,

are. vouwen; adj. plicatus, gevou-

wen, b. v. bot. folium.
_

Plioeeen, de bovenste tertiaire aard-

lagen.

Pliopithecm, een fossiele aap uit bet

mioceen van Frankrijk.

Pliotaurus, een zeereptiel uit het

boven jura.

Ploca, de knoop, vlecht.

|
Ploratio, ploratus, het weenen ; verb,

ploro, are.

Pluma, de donsvederen, het dons:

het eerste wolhaar aan den km
en de geslachtsdeelen ;— lanugo

;

dimin. plomula, bot. = gemmula,

de kiem van het opstijgende ge-

deelte der plant; adj. plumosus,

gevederd. b. v. bot. stigma plu-

mosum, op twee tegenoverge-

stelde plaatsen met fijne haren

bezet; plumaeeus, plumanus, plu-

matus, vederachtig week, met

vederen bereid, b. v. pulvmar

plumaceiun of plumanum, een

veeren kussen. ,

Plumacetium, plumaceolus, een pm-

maceau, een plukselbundeltje.

PLUMBAGO — PXEUMOGASTIUCUS.

Plumbago, het potlood; bot. het

loodkruid.
Plumbum, het lood; adj. plumbeus,

uit lood bestaand, loodkleurig:

plumbicus, met of uit lood be-

reid, b. v. acetum, unguentum,
emplastrum.

Pluvia, de regen; adj. pluvins, plu-

viosus, pluvialis; aqua pluvialis,

regenwater; tempestas pluvia of
pluviosa, regenachtig weder.

Pluviometrum, de regenmeter.
Plyntriopsora, de schnrffc der wasch-
vrouwen, Bateman.

Plysis, het wassclien, afspoelen;
plyma, het spoelwater.

Pneobiomantia, de kunsfc om uit eene
reeks van kenteekenen te beslui-

ten of een pasgeboren kind al

of met adem heeft gehaald, Wild-
berg ; pneobiomantica, de leer van
de biomantia: adj. pneobioman-
ticus.

Pneuma, de adem, damp, wind, lueht,

levensgeest, geest, ziel : adj. pneu-
maticus, tot de ademhalmg be-
boorende, b. v. organo pneuma-
tica, de ademhalingswerktuigeji,
de lucht of de luchtsoorten be-
treffend; apparatus pneumatieus,
de pneumatische tobbe, in ge-
bruik in cle schei- en natuur-
kunde; geestelijk, de ziel betref-

fend; sensus pneumatieus, een
zintuig dat betrekking zoude
hebben op de ademhalingswerk-
tuigen_ en het haarvatenstelsel,
Reeamier.

Pneumatias, een lijder aan asthma.
Pneumcdoccttharienon, een middel

ter
_
verbetering van den adem,

d. i. een middel ter verbetering
van kwalijk riekenden adem,
Chevalier.

Pneumatocele, eene windbreak, wan-
neer in den breukzak teveus
eenige lucht voorhauden is, die

hem doet uitzetten: adj. pneu-
matocelicus.

Paeumatochemia, de scheikundige

bewerking der gassoorten; adj.

pneumatochemicus.
Pneumato-chymiferus, Wildenow,
pueumato-ehymophorus, lucht en
voedingssap voerend ; vasa pneu-
mato-ehjmrophora worden dik-
wijls do spiraalvaten der planten
genoemd.

Pneumatod.es, vol lucht, opgezet; =
pneumatias, Galenus.

Pneumdtodyspnoea, van emphysema
der longen afhangende moeie-
lijkheden bij de ademhaling; adj.

pneumatodyspnoieus.
_

Piieurnatologia, pneumatiee, de leer

aangaande de lucht sn de lucht-

soorten, de leer der geesten; adj.

pneumatologicus.
Pneumatominiica, —ce, volgens Heu-

singer: de voorstelliug van een
zielstoestand door middel van be-

weging der ademhalingswerktui-
geii en de ademhaling, toonkunst,
taal, dichtkunst: adj. pneuniato-
mimicus.

Pneumatomphalocele, pneumatom-
phalus, pneumatomphalon, eene
navelwindbreuk.

Pneumatosis, eene opzetting door

lueht, ziekelijke gas-ontwikkeling
in het algemeen, Lobstein; som-
tijds ^ emphysema; pneuma-
toses, de ziekten ten gevolgevan
of met ziekelijke ohtwikkeling
van gassen.

Pneuriiatothermarder, de ademver-
warmer.

Pneumatothoraw. pneumothorax, de

ophoping van lucht in de borst-

holte, de luchtborst; pneumato-
thoracicus, pneumothoracicus.

Pneumbios, kortademig, kuchend,
liippokrates.

Pneuine, pneumon, de long; adj.

pneumodes, de longen betreffend.

daarvan afkomstig.
Pneumocholosis, de galachtige pneu-
monie, behoorende tot de ziekte-
familie der eholoses, Sisenmann.

pneumogastricus, pneumonogastri-
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CHS) de longen en de maag be-

treffend ; nervus pneuinogastri-

cus, de zwervende zenuw, nervus

vagus.
Fneumometrum. pneumatometrum,

een windmeter; = pneuinono-

metrum, Kentish.
Pneumonaemia, eerie ophoping van

bloed in de longen, Andral en

Piorry.
Pneumonalgia, de longenpijn; adj.

pneumonalgicus.
Pneumonapoplexia, de longenbe-

roerte; de verlamming der long

ten gevolge van beroerte.

Pneumonapostema, het longenabs-

ces; adj. pneuraonaposternaticus.

Pneumonatetectasis, de onvolkomene
of verhinderde uitzetting van de

veranderde longzelfstandigheid.

Pnmmonechmna, het longengeluid,

longtoon, bij het ausculteeren.

Pneumonectasia, —tasis, de uitzet-

ting der longen.
Pneumonemphraxis, de verstopping

der longen, inzonderheid van de

bronchiaaltakken, door slijm, et-

ter, enz.; adj. pneumonemphrac-
ticus.

Pneumonemphyserna, het longen-

emphyseina; adj. pneumogra-
physematicus.

Pneumonia, de longontsteking;

veterin. pneumonia pecorum epi-

zootica, de typheuse longontste-

king; diniin. pneumonicula, een

lichte graad van longontsteking

;

adj. pneumonitis, aan de longen

lijdend, de pneumonie betreffend

;

p'neumonica remedia, middelen

tegen longziekten.

Pneumordcum aeidum, het longen-

zuur, in het longweefsel, deels

vrij, deels gebonden, Verdeil.

Pneumonitis, de exquisiete, synochi-
sche longontsteking; adj. pneu-
moniticus.

Pneumonoblennozemia, eene profuse
afzondering van slijm in de lon-
gen, zoogenoemde slijmtering.

Pneumonocarcinoma, de longkanker;

volgens sommigen, Neumann =
longtuberkels ; adj. gneumonocar-

cinomaticus, —careinomatosus.

Pneumonocatarrhus, de katarrhus

der longen.
Pneumonocele, eene longbreuk, een

vooruitdringen der longen tus-

schen de ribben, of een afdalen

der longen door het middenrif;

vandaar pneumonocele externa

of thoracica, en pneumonocele
diaphragmatica of abdominalis;

adj. pneumonocelicus.
Pneumonocholosis, eene pneumonie
met galachtig karakter; adj. pneu-
monocholicus, —eholoticus.

Pneumonockysis, eene uitstorting

van -water in het_ longweefsel;

adj. pneumonochyticus.
Pneumonocirrhosis, eene aandoening

der longen welke met de lever-

cirrhosis van Laennec zoude over-

eenkomen, Gorrigan; adj. pneu-

monocirrhosus, —cirrkotiens.

Pneumonodynia, de longenpijn; adj.

pneumohodynieus.
Pneumonoedema, het longenoedema;

adj. pneumonoedematicus, pneu-

monoedematosus.
PneumonoUthiasis, de vorming van

steenachtige of kalkachtige con-

crementen in de longen of in

de luchtwegen in het algemeen;

pneumonolithus, een steenachtig

concrement in de long ; adj. pneu-

monolithicus.
Pneumonomdacia, de longverwee-

king; adj. pneumonomalactieus.

Pneumonomantia, de longproef, do-

cimasia pulmonum; adj. pneu-

monomantiacus.
Pneumonomelanosis, de melanose der

longen, zie : melanosis ; adj. pneu-

monomelanoticus.
Pneurnonometrum, een werktuig om

de sterkte en den ruimte-inhoud

van de longen te bepalen.

PneumonoparalysisK
pneumoparaly-

sis. de verlamming van de lon-

-
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gen; adj. pneumonoparalyticus.
Pneumo7iopat?ria, eene longkwaal

;

adj. pneumonopathicus.
PneumonophLhisis, de longtering;

adj. pneumonophthisicus.
Pneumonophthoe= pneumonophthi-

sis; adj. pneumonophthoicus.
Pneumonophyseler, de longblaas-

balg. om lucht in de longen te
blazen.

Pneumonopleuresis,—pleuritis, pneu-
mopleuritis,= pleuropneumonia;
adj. pneumonopleuriticus.

Pneumonophthoe, pneuniophthoe, de
bloedspuwing ; adj. pneumono-
phthoicus.

Pneumonopyra, pneumopyra, eene
boosaardige bronchitis, Eisen-
mann; pneumopyra nervosa, de
nerveuse longontsteking; p. ro-
seola, de borstmazelen, Eisen-
manu.

Pneumonorrhagia, pneumorrhagia,
de bloedstorting uit delong; adj.

pneumonorrhagicus.
Pneumonorrhoea, pneumorrhoea,

eene matige of habitueele ver-
bloeding uit de longen, bloed-
hoest, eene slijmvloeiing uit de
longen, Piorry; adj. pneumonor-
rhoicus.

Pneamonorrhois, bij sommigen : eene
verplaatsing van haemorrhoiden
naar de longen.

Pneumonosaprosis, het longenbederf.
PneumonosarrJtisis, eene groote nei-
ging van het longweefsel om zieh
samen te trekken, met gelijktij-
dige verwijding van de bronchi
en daarop volgende verdiehting
van het parenchym, Corrigan.

Pneumonoscirrhus, pneumoscirrhus,
de verharding der longen; adj!
pneumonoscirrhosus.

Pneumonosepisis = pneumonosa-
prosis.

P/ieumonospasmus, de longkramp
;

adj.pneumonospasmodicus,—spa-
sticus.

Pneumonostenods, de vernauwing

der long, bronchiaalstenose (?).

Pneumonosyrinx, een longfistel. de
longspuit, een werktuig om lucht
in te blazen.

Pneumonotoxica, pneumotoxica no-
semata, de longvergiftigingen of
de soort der homootoxiea, welke
de verstikking, het verdrinken
en dergelijke toestanden omvat,
Schultz.

Pneumonotyphus, pneumotyphus. de
ten gevolge van eene longkwaal
ontstaande typhus; adj.pneumo-
notyphosus.

Pneumonyperpathia, een zeer inten-
sief lijden van de long in net
algemeen, Piorry.

Pneumonypostasis, de zoogenoemde
hypostatische longontsteking,
namelijk in de onderste deelen
van de longzelfstandigheid; adj.

pneumonypostaticus.
Pneumopericardium de windzucht,-
pneumatose van het hartezakje.

Pneumotubercula, pneumonotuber-
cula, pneumonotylomata. de long-
tuberkels.

Pneusiobiognosis, de bepaling of een
doodgeboren kind na de geboorte
geleefd of adem gehaald heeft.

Pneusiobioscopie, pneusiobioscopia :=
pneusiobiognosis; adj. pneusio-
bioscopicus.

Pneusis, het blazen, waaien; de
ademhaling.

Pmgallon, pnigamon, de nacht-
merrie.

Pnigma, pnigmns, pnigos, pnix, het
stikken. een hooge graad van
asthma, _ de beroerte, nachtmer-
rie; pnix hysterica, hysterische
borstkramp.

Pnigocatarrhus, de beroerte.

Pnigophobia^ pneumonospasmus,
sternodynia, een krarnp der adem-
halingswerktuigen met het o-e-

voel van dreigende verstikking;
adj

;
pnigophobicus.

Pniris, het stikken, het braden of
het roosteren van het vleesch.
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Pnoe, pnoea, de adem, damp.
Pnoecolyticus, pnooeolyticus = asth-

matieus.
Poatites, fossiele bladeren van gra-

mineeen.
Poculurn, het drinkvat, debeker;in

de geneesmiddelleer somtyds =
vasculum, een theekopje. of =
vitrum, een wynglas.

Podagra, het voeteuvel; adj. poda-

gricus, het voeteuvel betreffende,

daaraan lijdende.

Podalgia-. de pijn in de voeten; —
pedioxalgia; adj. podalgicus.

Podartkritis, de ontstekmg van het

voetgewricht ; adj.podarthnticus.

Podarth.roe.ace, podocaee, Lobstein,
|

een slepend ly'den van het voet-

gewricht, vooral caries; adj. pod- I

arthrocaeius, —cus.

PodencepMia, podencephalus, een

monstervorm met hersenen zon-

der schedel. welke als het ware

aan een steel hangen, Geoffrey

St. Hilaire.

Podetium, de vruchtsteel by de

loofmossen.

Podex, de aars, de laatste ring van

het aehterlijf by de msekten.

Podion, podium, een kleine voet;

de vloer, van het tooneel.

Pododactylus, de teenen van den

voet
;
pododactyla animalia, zoog-

dieren met vrije teenen aan alle

vier de voeten.

Podoedema, het voetoedema; adj.

podoedematicus, podoedematosus.

Podometrum, de voetmaat, een voet-

meter.
Podopkthora. de nadeelige metnode

van het hocfbeslag van paarden.

Bracy Clark.

Podophyllitis, veterin. de ontstekmg

van de hoeven.
Podoptervs, aan de voeten gevleu-

geld, inzonderheid van de vogels

welker vier teenen door eenvlies

zip vereenigd.
Podorrheuma, hot rheumatismus in

de voeten ; adj. podorrheumaticus.

Podospermhm, bot. de Heine steel,

door welkenheteitje op de pla-

centa bevestigd is.

Podosphenia, een geslacht van dia-

tomeeen. ,

Podothecae, entomol. de voetbekleett-

sels, by de insektenpoppen.
_

Poecilomelasma, melasma variega-

tum, de zwarte brand aan de

voeten bij oude lieden.

Poeciloperittosis, een misgewas of

vorming van een uit versehil-

lende organische massa's _ be-

staand gewas; poeciloperittoma,

het produkt van dit proces.

PoeUes, de gesteldheid, hoedamg-

heid, toestand, kwaliteit.

Poesis, het maken, de vervaardi-

ging. de dichtkunst; poema, het

vervaardigde, een gedicht.

Poeta, een vervaardiger, dichter;

adj. poeticus, dichterlijk.

Pogon, de baard; pogonia, —niasis.

de sterke baard, de vrouwebaard

;

pogonias, een gebaarde, manne-

lijk en vrouwelijk, een nianwrjf;

adj. pogonicus. den baard betref-

fende, daarvan afkomstig;dimin.

pogonium, het baardje.

Pogonocurmm, een barbierswmkel.

Poyonologia, de leer van den baard;

adj. pogonologicus, —lSgus.

Polemocacopliiholmia, de boosaar-

dige. besmettelyke oogontstekmg

by de soldaten, koofdzakelyk an

oorlogstijden en in lazarets.

Polemophtlialmia, de in oorlog by

den soldaat heerschende oogont-

steking; = polemocacophthal-

mia.
Polenta, gerstekoek, gerstebrood.

Poliater, —tros, de stadsgeneeskeer.

Polidinice, de stedelijke khmek.

Poltin, een wit. moeielyk oplosbaai

poeder, Gs N« H« volgens Schloss-

berger ;
12H°N" volgens Liebig

;

met melamine isomeer volgens

Volkel, wordt als emclresultaat

verkregen, wanneer menxanthan-
waterstofzuur tot op 290° verhit.

Poliotes, het grijs behaard ofgrauw
zijn, grijs naar.

Politia, —tice,_ de staatsinrichting,

politia medica, de medische po-
litie.

Politobiotherapia, de zorg van staats-
wege voor de burgers van den
staat, Mayer.

Pollemphyteusis, de veelvoudige in-
enting, b. v. van de pokken op
qnderscheidene plaatsen van het
lichaani.

Pollen, het bloemstof, stuifmeel,
eene modificatie van het eelweef-
sel der helmknopjes; adj. polli-
nosus, bestoven, als de bestoven
ylakte eene gele kleur heeft.

Pollen-inum, de zaadzelfstandigheid
van de gewassen.

Pollen, de duim; adj. pollicaris, een
duim lang

_
of dik; pollicatus,

entomol. duimvormig.
Pollincter, de lijkewasseher; pol-

linctura eadaveris, de reiniging
en het balsemen van lijken; verb,
pollingo, ere, lijken wasschen.

Pollutio, de bevlekking, onwillekeu-
rige outlasting van zaad; verb,
polluo, ere, bevlekken, vuil ma-
ken.

Polus, de pool; bij sommigen: het
hoofd, de schedel; poli oculi, de
beide eindpunten van de oogas;
adj. polaris, de pool betreffend

;

stella polaris, de noordster.
Polyadelphia, de veelbroederigen,

de aehttiende plantenklasse 'van
Linne, waarbi] de meeldraden
in meer dan twee bundels zijn
vergroeid.

Polyaemia,d,e. volbloedigheid ; adj.
polyaemicus, polyaemus.

Polyandria, de veelmannigbeid, de
dertiende plantenklasse bij Lin-
ne, waarby meer dan 20 meel-
draden voorhanden ziju, welke
op den eierstok zitten; bij som-
migen_= polvandrion; adj. po-
lyandricus. polyandrius, polyan-
drus.

Polvandrion = polyandria, eene
algemeene begraafplaats, het
kerkhof, Aelianus.

Polyanthemum, eene plant met veel
bloemen.

Polybium, een op veelvoudige wijze
levend wezen, analogon: amp'hi-
bium.

Polyblennia, de bovenmatige afzon-
dering van slijm. de zoogenoemde
verslijming.

PolybrepMa, een toestand met vele
kinderen, of by* dieren met vele

jongen; adj. polybrephicus.
Polycarpus, vruchtbaar, ry'k in
vruehten; by de exanthematolo-
gen: vele verhevenheden of bul-
ten_ vertoonend; polycarpae, fa-
miliae exanthematum, bij de
exanthematologen: de vlechten,
ora de talryke verhevenheden.

Polycephalus, woekerblaasdierenmet
vele hoofden, schijnbaar aan eene
blaas, inzonderheid in de herse-
nen voorkomende, Kleneke; po-
lycephalus cerebralis, de veel-
hoofd der hersenen, de gezellige
blaasworm: adj. polycephalicus,
veelhoofdig, het veelhoofd be-
treffende.

cerus, eene misgeboorte met
vele voorhoofdsboezems, hoornen;
= megaloc6rus, Gurlt.

Polycliezia, de slepende diarrhee.

Poiycholia, de bovenmatige afzon-
d'ering van gal, de galzucht; adj.

polycholicus, —cholus.

Polychreslns, op vele wijzen nuttig,
bruikbaar; sal polychrestum Seig-
netti = natro-ka'li tartaricum.

Polyshroititm = crocinum, een hel-
der rood, reukloos poeder, in
water met eene gele kleur op-
losbaar ; een spoor van alkali ver-
meerdert de oplosbaarheid zeer:
ook gemakkelyk oplosbaar in
alkohol, zeer moeielijk in aether.

Polydvroma = aesculinum, verblin-
dend witte prismata, bitter en
reukloos, in koud water weinig.
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in kokend gemakkelijk oplosbaar,

in aether byna onoplosbaar.

Polychylia, de volsappigheid, de

overvloed aau chylus; adj. poly-

ehylicus, polychylus.

Polychymio.,, de overvloed aan sap-

pen; adj. polychyrnicus, —chy-

mus.
Polycropia, de rykelyke outlasting

|

van drekstoffen.

Polycyesia, polycyesis, de veelvou-

d'ige zwange'rschap, of liet voor-

handen zijn van vele vruekten,

zoowel by mensohen als bij die-

ren.

Polydacrya, —dacryia, eene profuse

afzondering van tranen.

Polydactylies, met veel of te veel

vjngers of teenen.

Polydipsia, een ziekelyk verrneer-

derde dorst; bij somtnigen: de

dronkenschap.
Polydynamia, de groote kracht of

sterkte, het bezit van vele krach-

ten; adj. polydynaruicus.

Polyedron, polyedruru, de veclhoek;

adj. polyedricus, polyedrus.

Polyembryonia, de famine der plan-

ten met veel zaadkernen, Meyer.

Polygalactia, polygalia, de overvloed

van zog; adj. polygalaetos, rijk

aan melk.
Polygamia, bot. de koofdafdeeling

van de klasse der syngenesia be-

hoorende, planten met samenge-

stelde bioemen, of met nianne-

lijke, vrouwelijke en tweeslaeh-

tige bloemenj'adj. polyganvus.

Polygonia, cle groote vrucbtbaar-

heid, de sterke voortteliugskracht,

by manuen; adj. polyg5nus, zeer

vruchtbaar of geschikt ter voort-

teling.

Polygonia, de veelhoekigheid, poly-

gonum,' de veelhoek; adj. poly-

gonus, veelhoekig; os polygonum= os multangulnm majus; poly-

gonatus, met vele hoeken.
Polygria, de overvloed van voehten,
van sappen.

Polygroma, polyhygroma= staphy-

lygroma. fiitgen.

Polygxjnia, ' de veelwijverij ;
bot. de

plantenorde met vele stampers;

adj. polygynus.
Polyidria, polyidrosis. Ritgen, de

z'weetzucht, ket bovenmatig zwee-

ten.

Polytaleus, een babbelaar, een buik-

spreker.

Polylalia, het babbelen, het buik-

spreken.
Polymelia, eene overtolligheid van

ledematen.
Polymenorrhoea, te profuse, te dik-

wyls voorkomende menstruatie.

Polymeria, de veeldeehgheid ; chem.

wanneer onderseheidene verbin-

dingen uit de zelfde elementen

bestaan, die onderling in de zelfde

verhoudingen vereenigd zijn,maar
waarbij het geheele atoom van de

eene verbinding een veelvoud

van dat der anderen is; adj. po-

lymeres, —ricus, —rus. veeldee-

lig; chem. polymeer.

Polymerisma, een van vele ledema-

ten voorzien wezen; polymerius.

uit vele ledematen bestaande, of

daarvan voorzien.

Polymorphia, de veelvormigheid;

adj. polymorphus ; os polymor-

phum = os sphenoideum en cu-

boideum.
Polyodontia, de overtolligheid van

tanden.
Polyonychia, de overtolligheid van

nagels.

Polyopia, polyopsis, het veelvoudig

zien van voorwerpen.
Polyo-psid.es, lijfsvruchten met meer

dan een gezicht.

Polyorchis, een van meer dan twee

ballen voorzien mannelijk indi-

YJclu; polyorchia. de toestand van

een polyorchis.

Polyosteon = tarsus en metatarsus.

Poh/parium, de polypenstok; poiy-

paria, plur., de polypenstokken,

het endoskeleton van koralen.

POLYPATHIA — POLYZOA.

Polypathia, een veelvoudig lijden;

adj. polypathes, polypathieus.

Polypet&lus, bot. met vele bloein-

bladeren.
Polyphagia.^ de neiging om veel te

eten; adj. polyphagicus, —gus.

Polypharmacon, een uit vele ande-
ren samengesteld middel; poly-
pharmacy, uit vele geneesmi'd-

delen of vergiften bestaande.
Polyphelminthes, de polypachtige
ingewandsworinen.

Polyphb'rus. vruchtbaar, geestrijk,

vooral gebruikelijk van wy'neii.

Polyphyllus, bot. vele kelkblaadjes
bezittend.

Polyphypodesmeus, een werktuig tot

het afbinden van polypen.
Polypionia, polypiotes, een over-

vloed aan vet, vetlijvigheid.

Polypiria, de praktische geschikt-
heid, ervarenheid.

Polyplethora, eene belangrrjke ple-

thora, overvloed van bloed.

Polyposia, het veel drinken, de nei-

ging om zich te bedrinken.
Polypterus, met vele vleugels of

vederen.
Polypus, in de natuurlijke historie:

een polyp, een plantdier; in de
pathologie: een uitwas op slijm-
vliezen, door woekering van de
laatsten, dat nu eens gesteeld,

dan eens met eene breede basis be-
vestigd is, het menigvuldigst in
den neus en in de baarmoeder;
adj. polyposus, polypachtig, ten
gevolge van een polyp ontstaan.

Polypyrenus, bot. met "vele kernen
of pitten, b. v. fructus.

Polyrrlioea, eene zeer venneerderde
vloeibare uitscheiding, sterke uit-
vloeiing, J. P. Prank.

Polysarcia, de overvloed aan vleesch,
spiervleesch ; ook vetlijvigheid

;

adj. polysarces, —cicus, —cus.

Polysarcosis, de groote vleesehwoe-
k'ering; vetlijvigheid, obesitas.

Polyschistus, veelvuldig gedeeld of
gespleten.

Polyscopium = polystethoscopium.
Poh/sepalus, veelbladig.
Potysio.lia, de sterke afzondering
van speeksel, de speekselvloed;
adj. polysialicus.

Polysomalia, de zwaarlijvigheid ; adj.
polysomaticus.

Folyspaston, een takelgestel; poly-
spastus, naar onderseheidene zij-

den trekkend.
Polyspermia, de rijkdoin aan zaad;

adj. polyspermicus, —spernius,

—spermaticus.
Polystcrnones, planten met vele nieel-

draden: adj. polystemonicus.
Polystethoscopium, —scopum, stetho-

polyscopium, eene hoorbuis, door
welke gelijktijdig meer dan een
persoon kan ausculteeren, dus
met onderseheidene aanzetstuk-
ken.

Polystichus, veelrijig.

Polystorna, de veelmond, een inge-
wandsworm ; adj. polystomaticus.

Polyteclmia, het uitoefenen van vele

kunsten of beroepen; adj. poly-
technicus; institutum polytech-
nicum, eene inrichting waar vele

kunsten en beroepen worden on-
derwezen.

Polythalamia, een orde van protozoa
in gekamerde cellen levende.

Polytomus, een snepper, een werk-
tuig bestaande uit onderseheidene
aan eene staaf bevestigde mes-
sen, waarmede evenwjjdig loo-

pende insnijdingen in de huid

femaakt kunnen worden, gebrui-

elijk by het zetten van bloedige
koppen, Osborne.

Polytrichia, de overvloed, rijkdom
aan haar, adj. polytrichus, poly-

thrix, veelharig.

Polytrophia, sterke of bovemnatige
voeding; adj. polytrophicus.

Polyuresia,^ —sis, het menigvuldig,
te rykelijk wateren; = diabetes.

Polyzoa= Bryozoo,, kleine weekdie-
ren die in zee leven, en vroeger
voor polypen werden gehouden.
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Pinna, het deksel, kieuwdeksel.

Pomatus, met appelen of appel-
zuur bereid, b. v. extraction

ferri pomatum, tinctura fern po-
mati.

Pomoeriuin, de ruimte omniddellijk

achter een muiir; pomoerium
proferre, eene stad uitleggen.

Pomplioligodermxtis, een blaasjes-

achtig huiduitslag; = pom-
pholyx.

Pompholuv, —lyx = pemphigus:
adj. pomphoiicus, —lygodes, als

eene blaas samengesteld, bulla-

tus.

Pomum, de appel; pomum Adami,
het vooruitstekende gedeeite van
het schildvormig kraakbeen aan
den hals; adj. pomaceus, uit ap-
pelen bereid, b. v. vinum, appel-

wijn of eider; ook appelzuur be-

vattend, b. v. aeidum pomaceum
of malicum, het malehiezuur,
wordt niet sleohts in de appelen,

maar ook in vele andere vleezige

vruchten, vlierbessen, lijsterbes-

sen, enz. gevonden, kunstraatig,

slechts zelden uit andere stoffen,

b. v. asparagine, bereid, en is

met citroenzimr isomeer. Zuiver

is het gewoonlijk eene dikke
vloeistof, somwijlen korrelig ge-

kristalliseerd. Het vervloeit aan
de lucht, is ook in alkohol
gemakkelijk oplosbaar en zeer

zuur.

Pandits, het gewicht ;
pondus civile,

het burgerlijke of koopniansge-
wicht; pondus medieinale, het

apothekersgewieht; pondus spe-

cificum, de eigene zwaarte van
eene massa; adj. ponderosus, ge-
wichtig, zwaar ; ponderabilis,
weegbaar

; ponderabilia, de weeg-
bare lichamen; verb, pondero,
are, wegen.

Pons, de brag; pons Varoli, de
brug van Varolius op het ver-
lengde merg; pons of areus zy-
gomatieus, de wang- of juk-

beensboog; dimin. ponticulus.

Pontus, de zee; adj. pontieus.

Poples, de kniekuil; adj. poplitaeus,

b. v. fossa poplitaea = poples,

de kniegewrichtsgroeve.

Populmum, benzosalicine, eene ter-

naire bittere stof in den bast en

de bladeren van populiersoorten,

nevens salicine voorkomende,
wordt door oplossing in kokend
water gezuiverd en in kristal-

vorm verkregen. Het vormt witte
naalden, van bijtend zoeten, met
dien van zoethout overeenko-

menden smaak, lost op in 100

deelen koud en 70 declen heet
water, daarentegen gemakkelijk
in alkohol en zuren, en wordt
daaruit nedergeploft door middel
van water of alkali.

Ptipulus, het volk; adj. popularis,

aan het volk eigen, tot het volk
behoorende, populair; aura po-
pularis, de veranderlijke volks-

gunst; morbus popularis, eene

volksziekte, endemische_ ziekte.

Populus, de peppel, populier, abeel-

boom; adj. populeus.
Porcatus, entomol. van de vlakte,

wanneer de sterke verdiepingen
veel breeder zijn dan de smalle
scherpe tussehenranden.

Porcellana, de schaal, het porselein

;

adj. porcellaneus, —nus, van por-

selein vervaardigd, bont; febris

porcellana, de zoogenoemde por-
seleinkoorts, Essera.

Parens, het varken, zwyn; de scro-

phelziekte der varkens; dimin.

porcellus ;
porcellus Cassoniensis,

eene in Hongarije voorkomende
moeielijkheid bij de ademhaling
met opzetting van het linker

hypoehondriuni ; adj. porcinus,

b. v. axungia, varken svet, reuzel.

Porde, een ontlast wordende dann-

wind, flatus; adj. pordicus, win-

derig, vol darmwinden.
Porencliyma, het porien bevattende

celwe'efsel der planten, Hayne.

Porifera, de tweede klasse der pro-

tozoa, waartoe ook de sponzen
behooren.

Pome, eene hoer, publieke vrouw;
adj. pornieus.

Pomeum, een hoerhuis.

Porocele, harde zwelling van het

scrotum, eene zoogenoemde steen-

breuk met steenachtige concre-

nienten, Galenus en Paul. v.

Aegina.
Pormna, een verhard, eeltachtig ge-

deeite.

Poromphalocele, poromphalon, eene
navelsteenbreuk, Galenus.

Poropoea, poropoeia, het openen van
de porien door geneesmiddelen,
Galenus.

Poroptendes, eene varensoort met
kleine ronde doorschijnende plek-

jes in de bladeren, aan welker
benedenvlakte zich veelhoekige
doosjes vormen, welker vakjes
met gaatjes open springen, Will-
denow.

Porosis, het met kleine gaatjes

doorboren, de callusvorming tus-
schen gebrokene beeneinden:po-
rositas, het doorboord zijn ; poro-
sitas ossium, de poreusheid of
het gebrek aan compactheid van
de beenzelfstandigheid, de broos-

heid daarvan.
Porphyra, het purper, de purper-

slak; de petechiaalkoorts. pur-
pura.

Porphyrharminum, eene roode basis,

ontstaat uit het harmaline door
digestie met alkohol: de zouten
zgn rood, en laten zich als kleur-
stoffen op lijnwaad vasthechten.

Porphyrisma, het scharlakenuitslag

:

adj. porphyristicus, het scharla-
kenuitslag betreffende.

Porphyrotyphus, de seharlakenty-
phus.

Porpliyroxinum, een alkaloi'de in
opium, volgens Berzelius opine,
kristalliseert in fijne naaldjes;

de oplossingen worden door ko-

ken met verdunde mineraalzuren
rood.

Porrectus, buiten uitstekend.
Porrigo, de stuifmeelpuist, Schon-

lein, eene ziekte aan het be-
haarde gedeeite van het hoofd,
verloopende in afschilfering ; adj.
porriginosus, daaraan lijdende.

Porrum, prij, look; eene vijgwrat;
adj. porraceus, groen gekleurd
even als look, b. v. bilis.

Porta, de poort; porta hepatis =:
fossa hepatis transversa.

Portio, het aandeel, een deel in

het algemeen.
Porus, de uitgang, uitweg, opening,

een zweetgaatje; porus acusticus,

de opening van den inwendigen
gehoorgang aan het achterste

gedeeite van het rotsachtig ge-
deeite van het slaapbeen; pori

sudoriferi, de uitlozingsbuizen
van de zweetklieren ; adj. poricus,

den inwendigen gehoorgang of de
traanwegen betreffend: porosus,

van porien of openingen voor-

zien, poreus.

Porus, het tufsteen; ook een been-
uitwas, = tophus, callus.

Posis, het drinken.
Positio, positura, de ligging; verb,

pono, ere, plaatsen, stellen.

Posologia, de leer aangaande de
doses, dosiologia.

Postapparens = epigenomenon.
Posthrachialis, achter den arm ge-

legen, op den arm volgend ;
post-

braehiale membrum = carpus.

Postcarpus, op den handwortel vol-

gend
;
postcarpium membrum =

metacarpus.
Posleritas, de nakomelingschap;

posterus, de achterste, laatste;

posteri, de nakomelingen
;
postre-

mus, de allerlaatste of achterste.

Posthalgia, de pijn in de mannelijke
roede.

Posthe, het mannelijk lid, de roede,
voorhuid ; postheitis, posthitis,

de ontstekinjr van de voor-
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huid of van het mannelyk lid.

Posthion, posthium, een kleine penis

;

de voorhuid.
Postkocalymna, posthocalyptron, een
zoogenoemde condom.

Postkon, posthoneus, eene groote
mannely'ke roede; een man met
een groot lid.

Posthoneus, een gezwel aan het

mannelyk lid.

Posthoplastica, —ce, de kunstmatige
vorming van eene voorhuid.

Posthumus, na den dood, na de

begrafenis des vaders geboren,

nagelaten; opera posthunia, na-
gelaten, gedurende het leven des

sehrijvers niet uitgegeven werken.
Postnasus, entomol. het zijdeling-

sche gedeelte van den neus.

Postponens, achter iets plaatsend,

later plaats hebbend, b. v. typus;

verb, postpono, ere; subst. post-

positio, het achter iets stellen

of later plaats hebben, b. v. van
koortsaanvallen, wanneer de tus-

sehenruimten steeds langer wor-
den.

Potamiotutron, potamolutron, het

rivierbad.

Potamophyltites, fossiele bladeren

van monocotyledonen, die in

zoetwaterbezinksels voorkomen.
Potomopyvo,, de rivier- of rnoeras-

koorts.

Potassa, potassium, de potasch of

het kaliumoxyde; gewoonlyk ruw
koolzuur kali.

PoteMia, de macht, kracht
;
potentia

virilis, het voorttelingsvermogen

by den man; adj. potens, mach-
tig, ter voortteling geschikt.

Poteriocrinus, een geslacht van
encrinieten, beker-encmiiet.

Potkopatridalgia — nostalgia.
Potio, het drinken = potus, de

drank; p. laxativa Yiennensis =
mfusum sennae compositum Ro-
tator, potor. de drinker; verb,
poto, are, drinken: adj.potabilis.
drinkbaar.

Potior, de betere, sterkere; sexus
potior, het mannelyk geslacht.

Potologia, de leer aangaande de
dranken; adj. potologicus.

Potomania, de' dronkenschap ; adj.

potomaniaeus, aan dronkenschap

lydend.
Potoparanoea, adj. potoparanoeus,
= potomania.

Pototromania, pototromoparanoea,
de zuiperswaanzin met beven ge-

paard, delirium tremens; adj. po-
totromoparanoicus, —noeus.

Pozzuolana, vulkaniseh zand dat
vooral by Pozzuoli gevonden
wordt.

Praclico,, ars =: praxis; adj. prac-
ticus, praktiseh, iets uitoefenend.

b. v. medicus practicus, een prak-
tiseerend geneesheer.

Praecautio, de voorzorg; adj. prae-
cautus; verb, praecaveo, ere.

Praecedens, voorafgaand; verb, prae-

cedo, ere.

Praeceplum, het voorscbrift; verb.

praecipio, ere, voorschrijven, ver-

ordenen.
Praecindus, de gordel. het midden-

rif ; adj.' praecinctus, omgord.
Praecipitatio. het nederploffen

;
prae-

cipitatum, bet nederslag; verb.

praecipito, are.

Praecisio, het afwijken, afhouwen,
de besnij denis; verb, praecido, ere;

adj . praecisus.= circumcisus; inar-

giiies praeeisi, afgesneden randen.

Pmecogitatio, het overleg; adj. prae-

cogitatus. met v oorbedachten rade

handelend.
Praecognitio, het nagaan en voor-

spellen van vooraf bepaalde ge-

volgen; verb, praecognosco, ere.

Praecordium, praecordia plur., het

hartvlies, de hartkuil, ingewan-

den ; adj. praecordialis, b. v. regio,

de hartkuilstreek.

Praecox, vroegtydig, te vroeg, b. v.

partus; bot. flores praecoces,

vroegtijdige, d. i. v66r de blade-

ren versenijnende bloemen

PEAECURSOE

Praecursor, de voorbode.

Praecustodia = prophylaxis.

Praedielio, de voorspelling, prog-
nose; verb, praedico, ere.

Praedigestio. de voorafgaande, snelle

spijsvertering; adj. praedigesti-

bilis, snel te verteren; praedi-

gestus, snel verteerd.

Praedilectio, de voorliefde; adj. prae-

dilectus, zeer of bijzonder ge-

liefd.

Pra.edisposil.io, de aanleg tot ziekte,

het opnemen van smetstoffen,

enz. ; verb, praedispono, ere, ge-

neigd maken tot iets; praedis-

ponens, voorbesehikkend, b. <v.

causa.
Praedominium, het evenwicht, het

den boventoon voeren ; verb, prae-

dominor, ari, den boventoon voe-

ren.

Praeeicistens, vooraf bestaand, b. v.

materiae in sanguine praeexisten-

tes; verb, praeexisto, ere.

Praefatio, praefamen, de voorrede

;

dimin. praefatiuncula; verb, prae-

fari, eene voorrede voor een boek
sehrijven.

Pmeftoratio, bot. = aestivatio, de
plooiing, het samengevouwen zijn

van de bloembekleedselen voor
hunne volkomene ontwikkeling.

Pmefocaiio, het voorgevoel van ver-

stikking, de verstikking zelve;

praefooatio uterina of hysterica
= pnix hysterica ; verb, praefoeo.

are; adj. praefocatus.
Praeformatio, de voorafgegane vor-
ming; verb, praeformo, are; adj.
praeformatus, vooraf gevormd;
praeformativus, vooraf vormend
of gevormd; membrana praefor-
mativa, een doorzichtig vaat-
loos vliesje dat de tandkiem be-
kleedt.

Praejudicium, bet vooroordeel

;

praejudicatus, met vooroordeel
opgevat; opinio p. = praejudi-
cium.

Praematurits, te vroeg rijp, te vroeg
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plaats hebbend, b. v. partus, eene

vroegtijdige geboorte.

Praemeditaiio, bet vooraf overleg-

gen, het overleg; verb, praeme-
ditor, ari.

Praemorsus, bot. afgebeten, b. v.

radix, wanneer de hoofdwortel
vernietigd is, folium, als het blad
aan de punt afgeknaagd schynt.

Praenotio = praecognitio.

Praeoculares antennae, entomol.

voor en naast de oogen inge-

plante voelers.

Praeparatio, de voorbereiding
;
prae-

paratum, eene bereiding, prepa-

raat, b. v. praeparatum anato-

micum. chemicum, pharmaceuti-

cum; verb, jiraeparo, are; adj.

praeparans, —rativus, —ratorius,

voorbereidend ; causae morborum
praeparantes = causae praedis-

ponentes.
Pm-epotens, zeer machtig_; subst.

praepotentia, b. v. virilis, een

sterk voorttelingsvermogen by
den man.

Praeputiatio, de besuydeiris der

voorhuid; adj. praeputiatus, be-

sneden; volgens sommigen: van
eene voorhuid voorzien.

Praeputium, de voorhuid; adj. prae-

putialis.

Pmesagium, de voorspelling, prog-
nose; verb, praesagio, ire, voor-

spellen, vooraf waarnemen; adj.

praesagiens, praesagus.
Praesticntia^ het vooraf.kennis dra-

gon van iets.

Praescriptio, praescriptum,het voor-

schrift, ook dat van den genees-

heer; verb, praeseribo, ere.

Praesens, tegenwoordig, aanwezig,

di'ingend, dreigend, b. v. pericu-

lam; subst. praesentia,

Praesensio, het voorgevoel ; verb,

praesentio, ire.

Praesepe. —pium, de kribbe, wieg,
elke verdieping waarin iets rust

;

de tandkas; diminut. praese-
piolum.
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Praeservatio, de bewaring, voorzorg

voor iets, prophylaxis
;
praeser-

vativus, —torius, voorbehoedend

;

enratio praeservativa, de voorbe-

hoedende of afwendende genees-
wijze.

Praeses, de voorzitter; praesidium,
het voorzitterschap, hulpmiddel,

de besehenmng ; in militaire be-

teekenis: de bezetting, het gar

-

nizoen: adj. praesidiarius; mifites

praesidiavi, de soldaten welke de

bezetting of het garni zoen vor-

men.
Praeternaturalis, tegennatuurlijk.

Praetextus, het voorwendsel ; verb,

praetexo, ere.

Praevius, vooruitgaand, voorlig-

gend, b. v. placenta, een voor-

iiggende moederkoek.
Pragma, de zaak, bezigheicl; adj.

pragmatieus.
Prasinus, prasius, lookgroen, appel-

groen, groenaehtig.
Pratensis, op eene weide groeiende,

van planten.
Pravus, slecht, onzedelijk; victus

p., slecht voedsel; siibst. pravitas.

Praxis, de uitoefening van eene
kunst, b. v. van de heelkunde:
praxis medica.de bezigheid van
den geneesheer of de praktijk;

praxin facere of factitare, de

geneeskundige praktijk uitoefe-

nende.
Preces, de gebeden, het gebed ; verb,

preeor, ari; adj. preeatorius ; co-

rona precatoria. de rozekrans,

een paternoster.

Prehensio, het vatten, grijpen; =
catalepsis, stijfkramp ; verb, pre-

_ hendo, ere, vatten, grijpen.

Prelum, praelum, de pers: prelum
arteriale, het tourniquet.

Presbyodockium, presbytodochium,
eene inrichting ter verzorging
van oude lieden, een hospitaal.

Presbyonosos, eene ziekte van krach-
tige grijsaards.

Presbyopia, presbytia, de verzich-

tigheid
;

presbyops, verzichtig,

een verzicntige.

Presbyospkacelus, de brand bij grijs-

aards, gangraena senilis.

Presbys, oud, verstandig, eerwaar-

dig, ver ziende.

Presbyter, presbytes, een oud man,
grijsaard; = presbyops.

Presis, presma, de ontsteking, het

gezwel, een ontstoken gezwel.

Pressio, de drukking; verb, premo,
ere. drukken.

Prestis, pristis, de zaag.

Pretium, de waarde, de prijs; adj.

pretiosus. waard, kostbaar.

Priapiscon, —piscum, —piscus, eene
plukselwiek, b. v. tot hetinbren-
gen in wonden.

Priapismv.s, eene pijnlijke stijfheid,

meestal met zwelling gepaard,

van het mannehjk lid.

Priapus, in geneeskundige betee-

kenis: een buitengewoon groot

mannelijk lid; adj. priapodes, aan
priapus gelijk, aan priapismus
lijdende.

Primavixts, tot het eerste, tot het

oorspronkelijke behoorende; mor-
bus primarius, eene primaire

ziekte, als tegenstelling van eene

seeundaire.
Primigenus, primogenius,—genitus.

het eerst geboren; subst.primoge-
nitura, het eerst geboren kroost.

Primipara femina, eene vrouw die

voor het eerst baart.

Primitiae, de eerstelingen,vruchten;

het eerste vruchtwater voor de
geboorte van het kind.

; Primitives, oorspronkelijk; morbus
p. = m. primarius; adv. primi-

tus, oorspronkelijk, vanhuis af.

Primor, tot de voorste rij behoo-
rend; dentes primores, de vodr-

of snijtanden; ook de melktan-

den.
Primordium, het begin, de aan-

vang; adj. primordialis; locus

primordialis, het uitgangspunt,

b. v. van eene ziekte.
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Piinceps, de eerste, voornaamste;

als adj. b. v. indicatio, de hoofd-

indica'tie; adj. principalis.

Principium, de aanvang, het be-

gin, uitgangspunt, grondbeginsel,
principe

;
principia, de beginselen,

grondbestanddeelen, elementen.
prion, de zaag, eene rij van zaags-

gewijs staande tandcn, de tre-
|

paankroon; adj. prionodes, zaag-

vormig.
Prisms, oud, voormalig.
Prists, prismus, het zagen. trepa-

neeren, het tandenknarsen, stri-

dor of frendor dentium.
_

Prisma, het gezaagde, gevijlde, ge-

raspte, spaanders, de driekantige
anil; adj. prismaticus, zuilvorroig,

door het prisma voortgebracht,

b. v. colores, prisniatisehe kleu-

ren.

Pristacanthus, een fossiele vinstekel

uit het jura.

Pristinus, voormalig.
Priv'atiis homo, iemand die geen
openbaar ambt bekleedt; aan een
byzonder persoon behoorcnd, be-
roofd; verb, privo, are. berooven.

Probabilis, waarschijnlijk, duidelijk;

subst. probabilitas; verb, probo,
are.

Probarbium, de vlasbaard, lanugo.
Probasis, het voorliggen van een

orgaan, zooals bij breuken.
Probatoseatinum, probatoscorinum,

de eigenaardige ammoniakale of

met ammoniak verbondene stof

in de uitwerpselen van het schaap,
welke daaraan den eigenaardigen
reuk zoude verschaffen.

Problema, het voorstel dat opgelost
moet worden; adj.problematicus,
wat onzeker of niet opgelost is.

Probole, een naar buiten uitstekend
beenaanzetsel, apophysis.

Proboscis, de snuit.

Probrum, het verwijt.

Procalymna, het yoorhangsel voor
de teeldeelen bij de vrouw, zooge-
noemde hottentotsche voorsehoot.

Procardium, de hartkuil, de maag-
mond.

Procatarxis, do voorbereiding ; adj.

procatarcticus, b. v. causae, de
voorafgaande ziekteoorzaken =
causae occasionales.

Procella, de storm, stormwind.
Procephalus, een dikkop, capito ; de

stijfkop.
Procerus, lang, hoog opgeschoten,

b. v. corpus; procerae aves, de

struisaehtige vogels.

Processus, de gang of het verloop

van iets, b. v. processus ruorbo-

sus, een ziekteproces ; het uit-

steeksel, b. v. processus osseus,

een beenuitwas; verb, procedo,

ere, voortgaan, plaats bebben.
Prochilidium, prochiluni, de voorste

roocle rand van de lip.

Proclithaemorrhagia, eene verbloe-

ding uit den aars.

ProcMhypodesmus, een toestel ter

ondersteuning van den anus.

Procidentia, het nitzakken, prolap-

sus; verb, procido, ere.

Proclamatio, de openlijke verkon-
diging, bekendmaking; verb, pro-

clamo, are.

Proclinatio, het vooroverhellen.

Proclivis, afhellend, geneigd, ook in

pathologisch opzicht, b. v. tot

ziekte; subst. proclivitas, de hel-

ling, geneigdheid.
Procnemium, net scheenbeen.

Procoelia, —coelus, de hangbuik;
proeoelius, een hangbuik bezit-

tend.
Procondylus, het gewrichtshoofd aan

de voor-phalanx der vingers.

Procreatio, het voortbrengen, schep-

pen, telen; verb, proceo, are.

Procrisis, proecerisis_, de vooraf-

gaande, tevroegtij dige beslissing

;

adj. procrisius, deze betreffend.
Proctagra, de pijn in den aars ; adj.

proctagricus.
Proctalgia, de zenuwachtige pgn in
den anus, neuralgie; adj. proct-
algicus.

.
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Proctatresia, de sluiting van den
anus door vergroeiing ; adj. proct-

atreticus.

Proctectasia, de uitzetting van den
anus.

Proctenclisis, de ziekelijke vernau-
wing van den anus.

Proctitis, ook proctisis, de ontste-
king van den anus.

Proctoblennosemia, eene profuse af-

zondering van siijni door den
anus.

Proctocele, het uitzakken van den
anus, prolapsus ani.

Proctocj/stotomia,6eende\da.rmh]aa,s-

steensnijding
;
proctoeystotomus,

een werktuig tot het uitvoeren

van deze kunstbewerking.
Proctodynia, de pijn aan den anus;

adj. jnoetodynicus.
Prodomenia, de verplaatsing der
maandstonden bij de vrouw naar
den endeldarm.

Proctoncus, een gezwel aan den
aars.

Prodopolypus, een aarspolyp.
Proctoptoma., —ptosis, het uitzakken
van den anus.

Proctorrhagia = prochthaeinor-
rhagia.

Proctorrkoea, eene slijmvloeiing nit

den endeldarm.
ProctorrLois, de endeldarmhaeinor-

rho'iden.

Proctos, de aars, endeldarm.
Proctoscirrhus, de aars- of endel-
darmkanker.

Proctospasmus = tenesmus.
Proctostenosis, de vernauwing van
den endeldarm.

Proctotocia,eene verlossing door den
aars, J. Andrews.

Proctotomia, het insnijden, het ope-
nen der sluiting van den endel-
darm, Grossheim.

Proclotoreusis, het openboren van
den gesloten anus.

Procumbens, bot. voorover liggend,
gesti-ekt, b. v. caulis; verb, pro-
cumbo, ere.

Prodigium, een wonder; prodigimn
farinae, het bloedwonder, kleine
diertjes, Monas prodigiosa, welke
aan spijzen het voorkoinen geven
alsof zich bloedvlekken daarop
bevinden, vroeger als tooveri) be-
sehouwd; adj. prodigiosus.

Prodigits, verkwistend.
Prodromum symptoma, prodromus,

de voorbode, voorlooper.

Productio, het voortbrengen, de ver-
lenging, b. v. uvulae; productum,
het voortgebrachte; verb, pro-
duco, ere, voortbrengen, vorlen-

Productivitas, het voorttelings-,

scheppingsverm ogen , 7,00wel net
materieele, lichamelijke, als ook
het geestelijke; adj. productivns,

tot de produktiviteit' behoorend,
lichamelijk of verstandelijk tot
scheppen geneigd.

Productus, bot. naar buiten uitste-

kend: ook de naam van een ge-
slacht_ van fossiele armpootige
weekdieren.

Proegumenos, voorop gaaud, voor-
bereidend ; causae proegumenae
= praedisponentes ; volgens soni-
migen: = causae procatarctieae.

Profectio, de marsch, afreize; verb,

proticiscor, cisci.

Professio, de bekentenis: verb, pro-
fiteor, sri.

Profiuvium, de uitvloeiing; proflu-

vium alvi, de diarrhee : verb, pro-
fluo, ere.

Profundus, diep ; subst. profunditas.
Profusio, de uitstorting; p. san-

guinis, eene verbloeding; verb,

profundo, ere; adj. profusus, uit-

gegoten, zeer rijkelijk. bovenma-
tig; = colliquative, b. v. sudor.

Progastor, een mensch met sterk

vooruitstekenden buik, hangbuik.
Progenies, de nakomelingschap.
Proglossis, de punt der tong.
Prognosis, prognostica ars, prog-

nostice, de voorspelling, voor-

zegging; adj. prognosticus.
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Progressio, progressus, het voort-

g'aan, de vooruitgang; adj. pro-

gressiva, voorbijgaand; verb,

progredior, edi. _
_

Prohioitivus, prohibitorius, hinde-

rend, belemmerend; aedes prohi-

bitoriae, eene quarantaine-inrich-

ting; verb, prohibeo, ere.

Projectio, het werpen, wegwerpen;
projeetura, het uitstekende deel,

apophysis; verb, projicio, ere; adj.

projectilis, b. v. arnia, geschut.

Prolaoium = prochilon.

Prolapsus, de uitzakking; verb,

prolabor, bi.

Prolepsis, het van te . voren vveg-

nemen, anticipeeren, het vroeger

optreden van een aanval van
tusschenpoozende koorts; adj.

prolepticus, anticipeerend, vroe-

ger optredend.
Proles, de jongen, het broed, ook
kinderen; adj. prolifer, —ferus,

proliger, —gerus, spruiten of

vruchten brengend, zoowel in het

dieren- als in het plantenrijk;

cumulus proligerus, de kiem-
heuvel.

Prolijlcans, kiemen drijvend.

Prolongatio, de verlenging
;
prolon-

gations medullares, bot. de inerg-
stralen; verb, prolougo, are.

Proluvies = profiuvium.

Promanus, de duim.
Prominentia, het uitsteeksel

;
pro-

minens, uitstekend; verb, pro-
mineo, ere.

Promontorium, het voorgebergte.
Promptuarium, periuarium, de voor-
raadkamer.

Promptus, bereid, gewillig, spoedig

;

adverb, prompte.
Pronatus, pronus,naar voren of voor-

over hellend, ook gebukt; prona-
tio, het vooruit draaien of buigen

;

pronator museulus, de hand naar
binnen draaiende.spier, zoodat de
handrug boven komt.

Pronervatio, de peesachtige uitbrei-

ding, aponeurosis.

Pronoea, het vooruit zien of weten.

Pronotum, entomol. de voorrug, het

voorstuk. bovenste gedeelte van
het borststuk by de insekten, of

de bovenste hoornachtige plaat
van de prothoras.

Pronnntia, het uitspreken, de open-
lijke afkondiging; pronuntiatio,

de uitspraak ; verb, pronuntio, are.

Prooemium, de voorrede.

Propaedeutice, het voorafgaand on-
derricht, eene voorbereidings-

school.

Propagatio, de voortplanting, ver-

spreiding; verb, propago. are.

Propago, de verspreiding, vertak-

king; bot. een spruit.

Proparateresis, de voorafgaande
kuur.

Propathia, de voorafgaande gewaar-
wording, b. v. van een dreigenden
ziekteaanval ; eene vroeger te

boven gekomen ziekte; adj. pro-

pathes, propathicus, vroeger ge-

leden of geleden hebbend.
Proped.es, entomol. de buikpooten.
Propendenlia, het afhangen; verb,

propendeo, ere.

Propensio = propendentia, de ge-

neigdheid tot iets. b. v. tot eene

ziekte; adj. propensus, gen.eigd.

Properatio, de haast,haastige spoed;

verb, propero, are.

Propetia, de onbezonnenheid, roe-

keloosheid; adj. propfites, prope-

tieus, voorover bukkend om iets

te verrichten, haastig naar iets

grijpend of strevend.

Prophasis, de vooraf gaande ver-

sehijning, het voorgeven, schoon-
schijnende redenen, de verwij-

derde aanleiding tot eene ziekte,

de voorzegging, prognose.
Prophora, de uitspraak, de soort
van uitspraak, die ontstaat door
de eigenaardige constructie der
spraakwerktuigen, door de ge-
woonte, enz.

Prophragma, entomol. een dunne
wand welke den voorsten borst-
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ring van den achtersten afscheidt.

Prop/lthalmus, het uitpuilende oog.

Prophylaccis, prophylace, het voor-
behoedmiddel ; adj. prophylacti-

cus, voorbehoedend, afwerend

;

euratio prophylaetica, de afwe-

rende geneeswijze.

Propionicum acidum, het propion-
zuur, boterazijnzunr, metacon-
zuur, behoort tot de vette zuren,

die zich met water laten over-

distilleeren ; in water gemakkelijk

oplosbaar, bezit een reuk naar

boter- en azijnzuur, kookt bij

140°; men kan het ook in kris-

tallen verkrijgen.

Propionum, een aeeton van den pro-

pylalkohol.

Propolis, de voorstad; entomol. het

voorwas, eene harsachtige zelf-

standigheid, met welke de bijen

openingen bedekken.
Proponesis, een voorafgaand lijden

oi pijn.

Proportio, de verhouding, evenredig-

heid; adj. proportionalis, propor-

tionatus.

Propositio, het voorstel; verb, pro-

pono, ere, vaststellen, by zich

zelven besluiten. vaststellen, be-

palen. b. v. sententiam.

Propotisma, het toedrinken, toe-

brengen : het toereiken van vloei-

bare geneesmiddelen, het ingeven

in het algemeen.
Proprietas, de eigenschap, eigen-

aardigheid; adj. proprius; adv.

proprie.

Prop&ma, eene uitzakking ;
propto-

sis, het uitzakken; = proptoma.

Proptysis, het nithoesten, de expec-

toratie.

Propugnatio, de verdediging, het

voorvechten
;
propugnaculum, eene

borstwering, schans; verb, pro-
pugno, are.

Propulsio,—pidsus, hetvoortdrijven;
adj. propulsivus, drijvend, vooruit
drijvend; vis propu'lsiva, de drijf-

kracht, kracht van expansie.

Propylaminum, metaeetamine, oeny-
lamine, eene amidbasis, voor

welke de overeenkonistige alko-

hol onlangs eerst gevonden ge-

worden is, narnenlijk de propyl-

alkohol, welks hypothetisch radi-

kaal, het propyl, Cli7
,
Kolbe,

reeds bij de elektrolyse van vale-

riaanzuur kali ontdekte.

PropyUnum, een met olievormend
hoinoloog gas, C 6 H 6

, welks al-

kohol tot heden nog niet gevon-
den is. ontstaat bij drooge dis-

tillatie van eene reeks van znren

met alkalien, benevens de daarbij

behoorende aeetonen, bovendien

bij werking van de roodgloeihitte

op amylalkohol en valeriaanzuur.

Proruptio, het uitbreken, uitstor-

ten; proruptio sanguinis, debloed-

storting; verb, prorumpo, ere.

Proscriptio, het voorschrift, het ge-

heel verwerpen van iets; verb,

proscribo, ere.

Prosectio, het voorsnijden,_ontleden;

prosector, een voorsnijder, ont-

leder; verb, prosSco, are.

ProsencJiyma, het tusschencellige

weefsel der planten.

Proslysis, de ontleding van een

lichaam of eene samengestelde

stof alleen door de tegenwoor-

digheid van eene andere die zich

in de nabijheid bevindt, b. v. van
den wijngeest door zwavelzuur

in aether en water, hetgeen Ber-

zelius door de benaming katalyse

uitdrukt.

;
Prosopalgia, de aangezicktspijn van

Fothergill in de vertakkingen van
het vn'fde zennwpaar, tic doulou-

reux; adj. prosopalgias.
Prosopanti'itis, de ontsteking van

het slijmvlies der voorhoofdsboe-

zems.
Prosopantron, de voorhoofdsboezem.
Prosoperysipelas, de aangezichtsroos.

ProsopocardnOma, de opene gelaats-

kanker; adj. prosopocareinoma-

tieus, —earcinomatosus.

PltOSOPOLOGIA — PROTEINUM. mi

Prosopologia, de leer betreffende het
j

gelaat, de physiognomiek uit de '

trekken van het gelaat.

Prosopomantia, de voorspelling uit

de gelaatstrekken.

Prosopon, het aangezicht, gelaat,

bet voorhoofd.
Prosoponeuralgia = prosopalgia.

Frosoponiscus, een fossiel sehaaldier

uit de familie der Isopoden.
Prosoporrheuma, het aangezichts-

rheumatismus.
Prosopotocia, eene aangezichtsge-

boorte, partus praevia facie.

Prosopotopologia, de leer betreffende

de afzonderlyke gedeelten des

aangezichts en hunne physiogno-
mische beteekenis; adj. prosopo-
topologicus, —logus.

Prosopotypus, de afbeelding of af-

druk van het aangezicht.

Prosphysis, de vergroeiing, b. v. van
de vingers of teenen met elkan-

der.

Prostata, de voorstanderklier; adj.

prostaticus ; liquor prestations, de
in de voorstanderklier afgezon-
derde vloeistof.

Prostatalgia, de pijn in de voor-

standerklier; adj. prostatalgicus.

Prostathelcosis, de verzwering van
de voorstanderklier.

Prostatitis, de ontsteking van de
voorstanderklier; adj. prostati-

cus.

Prostatoeele, een uitwendig waar-
neembaar gezwel aan de prostata

;

adj. prostatocelicus.

Prostatolitki, steenconcrementen in
de voorstanderklier, door Cru-
veilhier gevonden.

Prostatomele, eene voorstanderklier-
sonde.

Prostatoncus = prostatoeele.

Prostatoparectasis, de uitzetting van
de prostata met verharding.

Prostatorrhoea, eene ziekelijke uit-

vloeiing uit de voorstanderklier;

adj. prostatorrhoicus.

Prostatoscirrhus. eene kankerachtige

ontaarding of verharding van de

voorstanderklier.

ProsterniMus, hetgeen voor het

borstbeen zit of aangebracht is;

Erosternidium emplastrum, een
orstpleister.

Presternum, entomol. het voorborst-
been, de benedenplaat van de
prothorax.

Prostethedium= prosternidium. het-

geen op de ballen der handeu
en voeten gelegd wordt of daarop
ontstaat, b. v. de eksteroogen;

adj. postethidius = prosterni-

dius.

Prostatitis, de voorborst. het vleesch-

gezwel op de borst van zeer vlee-

zige mannen; de zoogenoemde
muis aan de hand, en de ballen

achter de groote teenen van den.

voet.

Pro.stJi.eca, entomol. een kraakbeen-
achtig uitsteeksel aan de boven-
kaak by insekten.

Prostliemata = prostheta.

Prosthesis, het aanhangsel, appen-

dix; de uitkomst welke het ge-

volg zal zijn van eene chirurgi-

sche operatie; adj. prostheticus.

een aanhangsel bewerkend often

doel hebbend; prosthetus, aan-

gezet; prostheta remedia, van
buiten aangobrachte middelen,

b. v. baarmoederringen.
Prosthium, het mannelgk lid.

Prosthosynechia = synechia ante-

rior.

Prostomia, de commissuur derlippen,

de verbinding van de bovenste

en beuedenste randen der lippeu

aan de beide mondhoeken.
Prostratio, de groote zwakte, uit-

putting; verb, prosterno, ere,

nederwerpen, uitgeput raken.

Proteiformis, veelvortnig; morbus
proteiformis, eene onder vele vor-
men optredende ziekte.

Proteinum, het proteine, volgens
Mulders theorie de verbinding
van eene ternaire atomengroep
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met sulphamid en phosphamid.

Deze theorie werd door Liebig

en Laskowski bestreden op grond

dat zij verklaarden, dat net bun
by het herhalen der proeven van
Mulder onmogelijk was geweest
de zuivere cjuaternaire elernen-

tairgroep proteme te bereiden,

an ket zonder verdere ontleding

op eenige wijze zwavelvrij te

verkrijgen. De proteinestoffen

zijn buitengewoon samengestelde,

stikstofvrije, meestal 14—15%
stikstof bevattende, indifferente.

niet vloeibare, in droogen toe-

stand steeds vaste liehamen, die

door koking geen ljjm opleveren,

gewoonlijk niet kristalliseerbaar

zgn. ook niet in bare verbindin-

gen, en in bet plantenrijk deels

m georganiseerden, deels in op-

gelosten toestand voorkomen. In

zuiveren toestand zijn zij reuk-

loos, en bezitten geen bijzonderen

SHiaak. By' verhitting smelten

sommigen, rnaar eerst dan, wan-
neer reeds eene ontleding heeft

plaats gehad. Allen bevatten be-

halve de gewone 4 grondstoffen.

zoo als zij in denatunr voorkomen.

nog zwavel, en volgens Mulder

zeer veel nog niet geoxydeerden

pbospborus. Eindelijk zijn zij

zeker altijd in de natuur van or-

ganiscbe zelfstandigkeden, deels

bases, deels zouten. vergezeld,

onder welke hoofdzakelijk de

phosphaten eene rol__spelen. Ge-

karakteriseerd zijn zij door hare

oplosbaarheicl. in alkalien, en zij

worden uit deze oplossingen door

versehillende zuren in gemodifi-

ceerden vorm nedergeploft; ver-

der door hare gele kleur met
salpeterzuur, vorming van xan-
thoproteinezuur, even zoo door
de gele kleur met jodium; door
hunne roode kleur, wanneer men
hen in aanraking brengt met eene
oplossing van salpeterzuur kwik-

oxydoxydule, dat salpeterigzuur

bevat; eindelijk door de paars-

aehtig blauwe kleur met gecon-

centreerd zoutzuur. De oplossin-

gen der proteinelicbamen worden

door ferro- en ferridcyankalium

nedergeploft, en yersckillen daarin

van de lijmachtige stoffen.

Protdnema, volgens sommigen : een

proteineverbinding.
Protensio, de uitzetting naar voren

;

verb, protendo, ere, naar voren
uitzctten of uitstrekken.

Prothoracotheca, entomol. het voor-

borstfoudraal bij de insekten-

poppen.
Prothorax. entomol. de voorste

borstring, het voorborststuk bij

de insekten; ook = collum.

Prothyle, de grondmaterie, de eerste

alg'emeenc grondstof.

Protiasiologia, de leer van de oor-

spronkelijke heeling.

Protiasis, de oorspronkelijke gene-

zing; volgens E. Mahner: eene

geneesmetbode waardoor de

mensch weder tot den oorspron-

kelijken staat van gezondheid

terug gebracht en zijn eigen ge-

neesheer worden zal.

Protidum, een protid; de protiden

zijn omzettingsprodukten uit de

proteinelichainen. inzonderheid

door de werking van alkalien

daaruit verkregen. die, zooals

onder anderen het erythroprotid,

wellicht vele analogie'n met de

ljjmsoorten opleveren; hunne sa-

meristelling is echter zeer afwij-

kend en hunne volkomen zuivere

bereiding nog te weinig nage-

gaan, dan dat men met eenige

zekerheid over hunne betrekkin-

gen tot de vorming van lijmge-

vende weefsels uit de proteine-

stoffen van het bloed, zieh eenig

denkbeeld zou kunnen vormen.

Protococcus dentalis, eene wier m
de tanden, oorzaak van de vege-

tatieve destruetie der tanden.
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Protocylindrus, de elementaireylin-

der, het elementairbuisje.

Protoenolhionicus, zwavelwijnzuur
bevattende in den laagsten graad.
Bert-timer. _

Protogaea, bij Leibnitz: besehou-
wingen aangaande den eersten
vorm van de aarde.

Protogala, de eerste moedermelk,
het biest, colostrum.

Protogine, de fransche naam voor
een graniet samengesteld uit
veldspaat, kwarts en talk.

Protome, de voorste afdeeling: bij

de dieren het zelfde als bij den
mensch prosopon ; het voorste
gedeelte van den mensch. het
profiel.silhouet.

Protomedicus, de oppergeneesheer.
Protomeus, de voorsnijder, prosector.
Protom.orphe, megistomorphe, de
hoofdvorm.

Protonepkria, de primordiaalnieren.
de liehamen van Oken, welke in
de jongste embryo's de plaats
der nieren zouden vervullen. het
eerst door Oken, vervolgens door
Rathke, v. Baer en Jaeobson be-
schreven.

Protopjxthia^ bet eerste, oorspvon-
kelijke lijden. als tegenstelling
van deuteropatbia ; adj. protopa-
thicus.

Protoplasts, de eerste vorming, de
eerste bouw van organisehe dee-
len, fabrica primitiva; adj. pro-
toplastieus.

Protophistosphaeria. de eerste bloed-
vormingsbolletjes, waaruit later
de deuteroplastosphaeria ont-
staan.

Protomis, de oudste tot heden be-
kende fossiele vogel uit de eocene
lagen van Glaris.

Protorosauncs, een fossiele monitor
uit het koperlei van Thnringen.

Prototherapia = protiasis, de oor-
spz'onkelijke genezing.

Prototypus, de eerste afdruk, het
oorspronkelijke beeld.

Protoxydum, de verbinding van een
lichaam met zuurstof'in den laag-
sten graad van verzadiging.

Protozoisch, de eerste sporen van
leven vertoonende, van gesteen-
ten sprekende.

Protozoon, het oorspronkelijke dier,
een dier op den laagsten trap
van dierlijke vorming staande;
bij Carus: het eidiertje.

Protractus, in de lengte uitgerekt,
slepend, b. v. morbus; verb, pro-
traho, ere.

Protrnsor, de' voortdrijver, protru-
sor of detrusor urinae musculus,
de uitperser der urine, gevormd
door de overlangsche vezelen der
pisblaas, welke inzonderheid aan
de voor- en achtervlakte daarvan
van het bovenste punt naar het
lichaam en den hals der blaas
loopen; verb, protrudo. ere, voor-
uitdrijven, voortstooten.

P/'otubemntia, het nitsteeksel, de
lmobbel

; protuberantia annularis= _pons varoli; protuberantia
occipitalis, externa en interna, de
achterhoofdsknobbel.

Provectus, govorderd, b. v. in leef-

tijd; verb, proveho, ere, vorderen,
vooruitbrengen

; provehor. vehi,
zich verder ontwikkclen, b. v. van
zickten.

Proventriculus, de kliermaag bij vo-
gels.

Pfoverbvum. het spreekwoord; adv.
proverbialiter, spreekwoordelijk.

Proversio, het voorwaarts gekeerd
zijn, =; antroversio; verb, pro-
verto, fire, naar voren keeren.

Providentia, de voorzienigheid, het
vooruitzien, het in iets voorzien;
adj. providus, vooruitziend, voor
iets zorgend; verb, provideo, ere.

Promncia, het ambt, gewest. de
verrichting; adj. provmcialis.

Provocatio, de uitnoodigino-, uitda-
ging; adj. provocatorius, uitda-
gend, oproepend : dies provoca-
tori, de zoogenoemde oproepende
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dagen, welke aan de kritisehe

zouden voorafgaan; verb, pro-

voco, are.

Provolutio, liet voorvallen, het voor

iets wentelen; verb, provolvo,

ere, voor iets wentelen; provol-

vor, vi, uitzakken, voorvallen;

adj. provolutus, uitgezakt.

Pru'dentia, de voorzichtigheid, het

doorzieht ; adj . prudens ; adv. pru-

denter.

Pfuina, de rijp; adj. pruinosus, be-

rijpt, b. v. bot. caulis, een van

een wit, zeer dun, wasaelitig

overtreksel voorziene stengel.

Pruna, een gloeiende kool, kolen-

vnur; = carbunculus of anthrax

;

dimin. prunella, een kleine mond-
zweer; de aphthen of dergelijkc

ziekten met een gevoel van kitte

in den mond, de zoogenoemde
angina pectoris anglorum; sal

prunellae, de salpeterbolletjes.

Pruninum, kersegorn, uit den bast

der kerse- en pruimeboomen. en

in het algemeen nit de tot de

familie der Drupaceae behoorende

boomen uitzweetend.

Prunum, de pruim; dirnin. prunu-

lum; prunus domestiea, de prui-

raeboom; pr. eerasus, de kerse-

boom; pr. armeniaca, de abriko-

zeboorn; pr. persica, de perzik-

boom; adj. pruneus, pruniosus,

van kieuren: pruimeblauw.

Prurigo, het jenken, een eigenaar-

dig, met een sterk jeuken ge-

paard gaand uitslag.

Pruritus '—_ prurigo, het jeuken;

verb, prurio, ire.

Prussiamtm, een hypothetiseh ra-

dikaal, waarin het cyan met 3

atomeii van een ander element

verbonden is, Schlossberger.
_

Prussinicum aciduni, het prussme-
znur, = cyanuurzuur.

Psad&ros, droog en fijn gewreven
kunneiidc worden.

Psalidium,
_

cene kleine sehaar;

een klein • gewelf, het gewelf

in de hersenen, fornix cerebri.

Psdlidoma, het gewelf, de binnen-
vlakte van den schedel; adj.psa-

lidodes, psalidotus, gewelfd.

Psalis, de sehaar, het gewelf, de

fornix cerebri.

Psallodes, psalmodes, lier-of cither-

vormig.
Psalter, psalterium, een siiarenin-

strument; eene plaats in de her-

senen, narnelfjk de driehoekige

ruimte tusschen de aehtcrste bee-

nen van de fornix en de achterste

commissuur der hersenen; de

derde maag by de herkauwende

dieren.

Psammaturgia, by' sommigen: de

bewerking van de ruwe ertsen.

Psammite, fijnkorrelig, splijtbaar,

leemig zandsteen, het psammiet.

Psammunms, de kuur door rniddel

van herhaaldelijk aangebraehte

warrne zandbaden, by sommigen

:

het warme zandbad; de ontlas-

ting van pisgruis; ook het pis-

gruis zelf.

Psammodus, fossiele vischtandem

Psammos. psamnie, het zand, gruis,

ook in'de urine; volgens Gruner:

ruw erts; adj. psammodes, zau-

derig, gruis bevattend, b. v. urina.

Psapharosis. psapherosis, psaphyro-

sis= psatharosis ; adj. psapharos.

Psutharosis, psathyrosis, het fiin.

wrijven, het murvv maken; ad.],

psatharos, gemakkelyk fljn te

wrijven, breekbaar, broos.

Psattivrttes ossium, de breekbaar-

hcid van de beenderen, beende-

rcnbrooshcid.

Pselaphesis. pselaphia, het nauw-

keurig betasten of onderzoeken

met behulp van de vingers; in

de verloskunde : het toucheeren

;

adj. pselaphodes, aegrotus, een

na'ar iets fijns rondtastende, ook

wel een vlokken lezende pa-

tient. • , , , ,

PselaphotJwcae. entomol. intsteek-

sels welke de voelers der vlm-
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ders, in den toestand van pop,
schynen te omhullen.

Psellismus, psellotes, bet stain elen;
by Sauvages: iedere aandoening
welke op het spreken nadeelig
werkt.

Psestinum. de zoogeuoernde by'tende
extract! efstof.

Pseudacepkcdus, een misgeboorte
met een rudiment van het hoofd.

Pseudacoe, pseudacoia, het valsche
gehoor.

Pseudamsis = pseudacoe of para-
cusis.

Pseudadenogenesis, de pseudoklier-
vorming, Ritgen.

Pseud-adenosis = pseudadenogene-
sis: adj. pseudadenotieus.

Pseudaesthesia, psendaesthSsis, het
gevoelsbedrog, de ontstemming
van het gevoel.

Pseudaleus,
_
pseudaliinus. pseuda-

lius, verdicht, voorgewend.
Pseudallantois, het on'eehte pisvlies,

het gladde vaatvliesje.

Pseudangidion, —gidium, een klein
pseudovat.

Pseudangion, —gium, —gos, een
valseh vat.

Pseudangiosis, —gosis, de pseudo-
vaatvorming.

Pseudaphe, —phia, het gevoelsbe-
drog.

Pseudapostema, een onecht of valseh
absces, abscessus spurius.

Pseudargomorphosis, enteritis mem-
branaeea of polyposa. een door
Autenrieth en Liil het eerst be-
sehrevene ontlasting van eene
eiwitachtia'e massa door den
stoeJgang. als vliezige of buis-
jesachtige fragmenten en vertakt
van voorkomen.

Pseudarthron, pseudarthrosis. het
valsche gewricht.

Pseudarlieulatio, —ticulus = pseu-
darthrosis.

Pseudasthna, de onechte aambor-
stigheid, ontstaande ten gevolge
van oorzaken, v/elke buiten de

Ion gen liggen, b. v. door ribben-
breuken enz.

Pseudecoea, pseudeeo'ia = pseud-
acoe.

Pseudemeds, het valsche, vooro-e-
wende braken.

Pseudermaphroditus, een valsehehjk
voor een tweeslachtig wezen o'e-

houden organismus.
Pseuderysipelas, valseh of onecht
roosuitslag, volgens Rust: de
ontstekingachtige reflexie van
een dieper liggend Hjden, b. v.
verettering, g'enekrotiseerd cel-
weefsel, enz.; adj. pseuderysipe-
latosus.

Pseuderysi'pelodermitis, eene met
pseuderysipelas analoge of soort-
gelijke huidontsteking.

Pseudhelmirdkes, valsche helmin-
then.

Pseudiatros, een voorgewend ge-
neesheer.

Pseudinogenesis, Ritgen, pseudinosis,
de valsche of ziekelijke vezelvor-
ming; pseudinoma, het ziekely'k
gevormde vezeluitwas, de vezel-
kanker, harcle kanker.

Pseudoabscessus, pseudabscessus, =
pseudapostema.

Pseudoadenogenesis, Ritgen= pseu-
dadenogenesis.

Pseiidoblennemesis, het schijnbare
slijm braken; adj. pseudoblenne-
meticus.

Pseudoblepsia, —sis^ het valseh zien,
gezichtsbedrog, ieder gezichtsge-
brek, Culten; adj. pseudoblep-
tieus.

Pseudoboina, de valsche koepokken.
PseudobrancMa. valsche kieuwen.
Pseicdocartinoma, de valsche on-

echte kanker; het mondbederf;
de waterkanker, noma; adj. pseu-
docarcinomaticus, —carcinoma-
tosus.

Pseudocardiogmus, eene valsche of
schijnbare hart- of maagpijn.

Pseicdocatabrosis, het verkeerd in-
slikken; adj. pseudocatabrotieus.
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Pseudocataracta, de oneclite grauwe

staar.

Pseudoceratogenesis, —tosis, de

pseudo- of ziefeelpre hoornyor-

nring; pseudoceratoma, ziekelijke

vorming van hoornweefsels, b. v.

eelt, eksteroogen, aan handen en

voeten; adj. pseudoceratomaticus.
' Pseudochondrosis, de ziekelijke vor-

ming van kraakbeenachtige dee-

len; pseudochondroma, het pro-

dukt van deze vorming.
Pseudocrisis, eene valsche of onechte

krisis; adj. pseudoeriticus, eene

zoodanige krisis betreffende._

Pseudocyesis, eene valsche of buiten-

baarmoederlijke zwangersekap.

Pseudocydeoge-nesis, Ritgen, de val-

sche vaatvorming.
Pseudodesma, een onechte band,

ligament.
Pseudodonlogenesis, —tons, valsche

of ziekelijke tandvorming; adj.

pseudodontogenetieus, —toticus.

Pseudodoxia, de valsche meening,

eene dwaalleer, de waan.
Pseudodoxologia, de leer aangaande

de vooroordeelen, ook die aan-

gaande de dwaalleeren.

Pseudogenesis, de valsche vorming.

Pseudogeusia, —geusis, —geustia, de

valsche smaak.
Pseudo-medkus = pseudiatros.

Psmdomembrana — pseudomeninx.

Pseudomeninx, een valsch of onecht

vlies, een schynvlies.

Pseudometromorphosis, een slijmprop

in de baarmoeder, een baarmoe-

derpolyp.

Pseudomelia, de onechte mola, eene

schijnmola, stukken van den

moederkoek.
Pseudomorphe, —phia, de valsche

of abnovmale vorm, yooral ge-

zegd van mineralen die niet een
gekristalliseerde structuur heb-
ben, en evenwel in de gedaante
van geregelde kristallen voorko-
men.

Pseudomorphism. =: phormine.

Pseudomoiyhmna, een valsch vorm-

sel
;
pseudomorphosis, de vorming

van het pseudomorphoma.
Pseudomyeloma, de valsche merg-

vorming, de niergzwam; adj.

pseudomy elomaticus

.

Pseudoneurogenesis, —neuroma, Rit-

gen, de zenuwzwam ; ook =- pseu-

domyeloma; adj. pseudonenro-

maticus.
Pseudonewosis = pseudoneuroge-

nesis; volgens sommigen: eene

onechte, valsch daarvoor gehou-

den zenuwziekte; adj.pseudoneu-

roticus.

PseudonycMa, de onechte klauw.

Pseudaperipneumonia, de onechte

longontsteking, peripneumonia

notha.
Pseudoplrilosophia, de valsche of on-

echte wijsbegeerte; Kieser be-

doelt met, deze benaming de mys-
tische philosophic, b. v.^ die van
Eschenmaier.

Pseudopht/dsis, de valsche of sehijn-

tering.

Pseudopia, een gezichtsbedrog.

Pseudoptosis, de valsche of onre-

gelmatige organische vorming;

pseudoplasma, eene valsche vor-

ming; adj. pseudoplasticus.

Pseudopleuresia, —pleunsis, —pleu-

ritis, de onechte borstvliesontste-

king, ontstekingachtige pijn in

cle wanden van de borstkast.

Pseudopneumonia, cle onechte, vol-

gens sommigen de typheuse long-

ontsteking; adj. pseudopneuino-

niacus, —pneumouicus.

Psmdopneumonitis, eene schijnbaar

exquisiete longontsteking, b. v.

eene hevige rheumatische pleu-

ritis.

Pseudo-polypus, eene onechte polyp,

b. v. een concrement van ver-

dicht slijm of gestold bloed.

Pseudopsorecthyma, ecthyma pseu-

dopsora, valsch schurfturtslag.

Pseudor&sis = pseudoblepsia, pseu-

dopia.

PSEUDORCHEOCELE — PSORIASIS.

Fseudorcheoc'de, eene hypersarcose

van den bai, eene zoogenoemde
vleeschbreuk, sarcocele.

Pseudorchidoncus = pseudorcheo-
co'e.

Pseudorcinum^ pseudooreinum =
eryfchroglucinum.

Pmt-dorexia, pseudorexis, de zieke-
lijk vermeerderde eetlust, zieke-
lijke honger; adj. pseudorecticus.

Pseudorganema, eene valsch ge-
vormde groep van organen.

Pseudorganon, een valsch orgaan;
adj. pseudorganieus.

Pseudorhodanium of cyansulphide,
yormt zich wanneer men chloor
in eene geconcentreerde oplos-
sing van rhodankalium leidt; de
fbrmule van het drooge pseudo-
rhodan onderscheidt zich van de
forniule van 2 atom en zwavel-
blauwzuur, C4 N2 Hs S1 si edits
door een minder gehalte van 1

atoom waterstof; zijne eigenlijke
natuur is echter nog niet be-
paald. Jamieson had het wa-
terhoudende pseudorhodan be-
schouwd als eene verbinding van
rhodan met zwavelblauwzuur en
water.

Pseudorizon, cle valsche horizon, een
door

_
Owen uitgevonden sterre-

kundig werktuig, dat, door mid-
del van eene spiegeling, alle
hoogten beneden 15° vergroot,
die boven 60° verkleind voorstelti
en alzoo een steeds to berekenen
dubbel gezichtsbedrog bewerkt.

Pseudos, logenachtig, gelogen, on-
eclit, valsch, bedriegelijk.

Pseudoscelus, met onvolkomon, als
het ware valsche dijen.

Pseudoscheocele, eene onechte bal-
zakbreuk; adj. pseudoseheocelicus.

Pseudosmia, een valsche reuk, hoofd-
zakelijk de voorbijgaande.

Pseudosp'/dncter, een valsche sluit-
spier.

Pseudosphre.sia = pseudosmia, in-
zonderheid de aanhoudende.

Pseudosteogenesis, de abnormale vor-
ming van beenzelfstandigheicl

;

adj. psendosteogeneticus.
Pseudosleon, —stoma,, —stosis, een

ziekelijk gevormel been: adj.
pseudosteomaticus, — stom'aticus,
—stoticus.

PsevAosyphilis, onechte syphilis, dik-
wgls de syphilitische vlecht.

Pseudothanatos, de schijndood.
Pseudotrichosis, pseudotrichogene-

sis, de vorming van haren op
ongewone plaatsen.

Pse.udydropisis, —drops, schijnbare
of vermeende waterzueht.

Pseudymen, een valsch vlies.

Psiloma, het kaal zijn, de kaalheid;
psilosis, net naakt worden, naakt
maken; adj. psilos, naakt, kaal;
psiloderus, naakthalzig; psilopus,
naaktvoetig.

Psilothron, een kaalmakend, haar
verdelgend middel.

Psix, fijn gewreven brood, panis
tritus.

Psoa, de lendenstreek : psoas mus-
eums, cle lendenspier; adj. pso-
adicus.

Psoitis, de ontsteking van de len-

denspier; adj. psoiticus.
Psolon, een man met groote roede.
Psoloncus, een gezwel van den ont-

blooten eilcel ; meestal = para-
phimosis.

Psoitis = psolon; een ontuchtige

;

een besnedene.
Psop/iema, psophos, een sissend ge-

ruisch ; de door den anus of an-
dere openingen ontlaste lucht:
psophesis, psophia, ontlasting
van lucht door den anus of door
andere openingen des lichaams.

Psora, de schurft; adj. psorieus, pso-
roides, schurftachtig, aan seliurft

gelijk, uit schurft voortkomend.
Psorhelcoma, eene schurftzweer: pso-

rhelcosis, de verzworene schurft;= psorhelcoma.
Psoriasis, de schubvlecht, bij oude-

ren clikwijls: valsche schurft.
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Psoroneurilemitis, eene door schurft-

rergif ontstane ontsteking van

het neurymen; psoroneurileniitis

metastatica, de hondswoede, vol-

gens Sieber, daar hij ze voor

verpiaatsing van het schurftver-

gif houdt.
PsoTophthahnia, ophthalmia pruri-

ginosa, de ooglidschurft, eenjeu-

kend. met schurft overeenkomend

uitslag; adj. psorophtkalinicus.

Fsororrheumatismus, het sehurft-

rheurnatismus.
psorotheoria, cle sehurfttheone, de

leer aangaande het wezen. het

ontstaan en de genezing der

schurft; de theorie der ziekten

weike zouden ontstaan ten ge-
j

volge van het terugblrjven van I

schurftstoffen, zooals de schurft-

ziekte van Hahnemann.
Psychaqoga, psychagogica remedia,

opwekkeiide niiddelen tegen on-

macht en schijndood.

Psychagogia, de prikkeling der ziel

door zekere uitwendige indruk-

ken, b. v. door tonen en de

daardoor ontstaande gewaarwor-

ding. Grohmann.
Psyche^ de ziel, de geest, amma:

adj. psychicus.

Psyrfdalria, de zieleheelknnde; psy-

chiatros, de psyehische of ziele-

geneesheer; adj. psychiatneus.

Psychologic,, de leer aangaande de

ziel: adj. psychologieus, psycho-

loo-iis, de zieleleer betreffend.

Psycliomantia, de geestenbezwering,

het oproepen van geesten; psy-

chomantis, een geestenbezweer-

der.

Ppjchomanlium, de plaats of too-

verkring, in welke de psyehomant

zijne bezweringen verricht.

Ps'jchometrum, de zielemeter welke

een zekere Pontius te Leipzig

zoude hebben uitgevonden.
Psychonosemata, de ziels- of gees-

tesziekten ; ziekten welker aard in

het humane leven ligt, Schtiltz.

Psychonosologia. de leer der ziels-

ziekten; adj.' psychonosologicus,

—nosologus.
Psychopannychia, de zieleslaap. de

geheele verbijstering der ziel.

Psych&rages, .
psychorrages, plotse-

ling stervend.
_

Psychosis, de bezieling.

Psychosomatiatria. de heelkuude van

de ziel en het lichaam; adj. psy-

chosoinatiatrieus.

Psychraemus, koudbloedig. koud
bloed bezittend, zooals de amphi-

bien en vissehen.

psyehrapostema, het zoogenoemde
koude absces.

Psychrocephale, rigoeephale, een

werktmg tot het afkoelen en

koud houden van het hoofd, door

,

H. Blatin te Parijs uitgevonden.

Psychrolusia, het koud baden of

wasschen ; adj . psychrolusius, psy-

ehrolutricus.

Psychrolulron, het koude bad, de

koude begieting.

Psychometrum, de koudemeter; by

sommigen = hygrometrum.

Psijchophobia, de vrees of cle groote

gevoeligheid voor koude; adj.

• psvchrophobicus, —ph5bos._

Psychroj>osia, —pom, het drinken

van konde dranken.

Psych-os. koud, verfrisschend.

Psycjirovpermasia, het zoogenoemde

koude zaad; adj. psychrosperrua-

ticus, koud zaad bezittend, uit

zaadkoude voortspruitend.

Psychroter, een afkoeler, b. v. een

waaicr.

Psychrotenum = psychroter; een

afkoelingsvertrek.

Psychrotes, de koude, koelte, fnsch-

heid; adj. psychroticus, ook mt
koelte voortspruitend.

Psycter, een afkoeler; diminut. psyc-

teridium.

PsyeLerium. een koelvat; adj. psye-

terius, psycticus, afkoelend, ook

koud makend. .

Psydracia, plur., sterk jeukende

PSYDKACIUM — PTEEYX.

waterpuistjes of —blaasjes. ge-

woonlhk: de valsche schurft;

psydracia vaccina, de koepok-
kenpuistjes.

Psydracivm, psydrax, psydros, een
^eukend waterblaasje, door oude
'schrijvers, Theocritus, ook pseu-

dea, plnr. genoemd, door ande-
ren: pseusmata.

Psylla, psyllus, de vloo, de bloed-

zuiger, valsche bladluis; psyllium,

het vlooie- of luizekruid.

Psy.vis, de afkoeling, perfrigerium.

Pkirmos, het niezen; adj. ptarmi-
cus, niezend, niezen verwekkend:
ptarmica remedia, niesmiddelen.

Ptenos, gevlengeld, vliegend; pte-

num, bij fransche scheikundigen

:

het osmium om zijne vluchtig-

heid.

Ptermlis — ptervgoideus, Geoffroy
St. Hilaire.

Pterichlhys, een met beenige huid-
schilden bckleede fbssiele viseh

uit het devonische tijdperk in

Engeland.
Pterna, pternium, de hiel.

Piernon, pteron 1=: pteryx.
Pterocarpus, de vleugelvrucht.
Pterodact.ylns, de vleugelvinger, een

fossiel tweeslachtig dier, in uiter-

lijke gedaante tusschen den vogel

en de hagedis staande.
Pteropega, entom. de vleugelkom.
Plerophyllum, een geslacht' van fos-

siele Waderen uit het jura.

Pterosauria, een groep van fossiele

reptielen met vleugels.

Pterygium, een kleine vleugel; by
de oude Grieken ook: de neus-
vleugels; bij Celsus: de nitgroei-
sels aan de riagels der vingers
en teenen; het bog- of vleugel-
vlies; adj. pterygius alaris, tot
een vleugel of vleugeluitsteeksel
behoorende.

Pteriigocolpos, sinus pterygodes,
Meyer.de wiggebeensvleugelholtej
de fossa pterygoidea, tusschen de
ala interna en externa van de

processus pterygoidei van Set

wiggebeen.
Plerygodes, pterygoides, ptervgoi-

deus, vleugelvormig; musculi pte-

rygoidei, de spieren van het vleu-

gelvormig uitsteeksel; processus
pterygoidei, de vleugelvormige
uitsteeksels van het wiggebeen;
ibssa pterygoidea, de groeve tus-

schen de vleugels van de vleu-

gelvormige uitsteeksels van het

wiggebeen ; hamulus pterygoi-

deus, het haakvormig uitsteeksel

aan de punt van de ala interna,

processus pterygoidei; pterygoi-

dei homines, menschen met af-

staande of vleugelvormige schou-

derbladen, scapulis alatis, zooals

deze bij phthisischen habitus

voorkomt.
Plerygorna, eene sterke zweliing cler

sehaamlippen, zoodat de bijslaap

onmogelijk wbrdt, M. A. Severin.

Pterygopalatinus, het vleugelvormig

uitsteeksel van het wiggebeen
en het verhemelte betreffende,

b. v. arteria, nervus.

Pterijgopharyngeus, tot het vleugel-

vormig uitsteeksel en de pharynx
behoorende, b. v. musculus, een

gcdeelte van den bovensten toe-

snoerder cler keel, van de bin-

nenvlakte der ala interna van
ken processus pterygoideus en

den hamulus pterygoideus ont-

springende.
Pterygoies, een groot fossiel schaal-

dier tot de familie der Eurypte-

ridae behoorende.
Pleryla, pterylon, de sporen welke

de vederen' op de huid der vcgels

achterlaten, Nitzsch.

Pterylographia. de beschrijving der

vederen, welke Nitzsch ter be-
paling van het natnm-lijk karak-
ter der vogels voor belangrijk
houdt.

Pteryx, de vleugel, het vleugelvor-
mig uitsteeksel, b. v. aan het
wiggebeen; de neusvleugels.
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jptilodcra animalia, ptiloderae aves,

de naaktkalzen, eigenlijk dons-

halzen, zooals onder ancleren vele

giersoorten.

Ptilogenesis, het aangroeien van ve-

deren, ook wanneer in de plaats

van de haren vederen of iets

dergelrjks aangroeit.

Ptilon, de veder. bet dons ; de vleu-

gel bij de insekten.

Ptilosis, de overgang van de aog-
leden of andere haren bij bet

ruien in scbaehien ; het uitvallen

der haren aan de wenkbrauwen
of andere deelen; ptiloma, deten

fevolge van ptilosis ontstane

ale vlek.

Ptisana, de tisane, tegenwoordig
een afkooksel van slijnnge of

ook zoogonoemde bloedzuiverende

zelfstandigheden, welke men bij

verscheidene ponden to gelijk kan
bereiden. en bij kopjes of bekers

laat drinken ; vroeger vooral : een
gerstedrank.

Ptoehiatria, do armengenezingsleer,

arroenpraktijk; ptochiatros, de

armengeneesh eer

.

Ptochocornium, ptochodoehiuni, eene

inrickting ter verpleging van
armen, een armenhuis.

Ptvma, het gevallene, de val ; ook
het lijk, het aas.

Ptosis, het zinken, vallen, uitzak-

ken; adj. ptotieus._

Ptyalagoga, medicamina, de speek-
selafzondering. ook de uitvverping

bevorderende rniddelen.

Plyaiinum, de speekselstof, treedt

in het speeksel op in verbinding

met alkalion of kalk, is zonder

deze bases in water nioeielijk

oplosbaar, geleiachtig, en wordt
door weinig azijnzuur ncderge-
ploft, in eene overmaat daarvan
echter_ wcder opgelost. Het is

nog niet zoo geisoleerd, dat men
de samenstelling en betrekking
tot andere stoffen heeft kunnen
bepalen, Schlossberger.

Ptyalismus, het herhaald spuwen,
de speekselvloed.

Ptyalon, ptyelon, het speeksel.

Ptyalophtkisis, eene ten gevolge van
veel verlies van speeksel ont-

staaii.de uittering.

Ptyaluria, ontlasting van urine door

de uitlozingsbuizen van de speek-

selklieren.

Ptychoceras, een geslacht van ge-

kamerde schelpen tot de familie

der ainmonieten behoorende.
Pti/chodus, een geslacht van fossiele

visschen uit het krijt.

Ptycliole/pis, een geslacht van fossiele

visschen uit het lias van Enge-
land.

Ptysis. ptysmus, het spuwen.
Ptysma, een uitwerpsel.

Ptysmagogia, de speeksel ontlas-

tende methode tegen syphilis;

adj. ptysmagogus, speekselvloed

verwekkend; ptysmagoga rernc-

dia, de speelselontlasting bevor-

derende rniddelen.

PtysmatiscK&sis, het terugblijven van
de uitwerpselon der longen.

Pubens. puber. de geslachtsrijpheid

bereikt hebbende, manbaar.
Puberlas, de manbaarheid, de ge-

slachtsrijpheid ; periodus of sta-

dium pubertatis, de leyensperiode

in welke de geslaehtsrrjpheid zich

ontwikkelt.
Pubes, de haren aan de schaaiu-

deelen, de schaamdeelen zelve;

ossa pubis, de schaambeenderen

;

arcus ossium pubis, de scbaam-
beensboog; symphysis ossiuin pu-

bis, de sehaambeensvereeniging.
Pubescentia, het manbaar worden;

adj. pubescens, manbaar wor-

dend; bot. zacht behaard, b. v.

caulis; verb, pubesco, ere.

Pudendraya, de pijn of het pijnlijk

jeuken in de schaamdeelen; de

syphtlis der uitwendige schaam-

deelen.

Pudendum, het schaamdeel; labia

pudendi, de schaamlippen.

I

I

Pudidtia, de schaamachtigheid; adj.

pudicus.

Pudor, de schaamte.

Puella, een jong rneisje.

Puer, een knaap; dirnin. puellus.

puerulns; adj. puerilis, de kna-
pen betreffend; aetas puerilis, de
knapenleeftijd, van het eindevan
hot tandon krijgen tot aan de
puberteit; respiratio puerilis, het
scherpe, fijne ademgeruisch dat
men door ausculteeren in de lon-

gen hoort, even als by kincleren.

Pu&rpera, de kraamvrouw; adj. puor-
peralis, de kraamvrouw or het
kraambed betreffende ; morbi puer-
perales, de ziekten der kraam-
vrouwen.

Puerperium, het kraambed.
Puerperopyra, de kraamvrouwen-

koorts, Eisenmann.
Puerperotypkus, de typheuse kraam-

bedkoorts, Eisenmann.
Pagillus, een vuistvol, een maat
voor drooge genoesmiddelen; eene
prise, zoo veel als men met de
3 eerste vingers kan vatten.

Pugna. de kamp, strijd, het ge-
veeht; verb, pugno, are.

Pugnus, de gebalde vuist.

Pulchriiudo, de sehoonheid; adj.

pulcher.
Pulex, de vloo.

Pullus, subst. een jong, boofdza-
kelijk een jong hoen; adj. pul-
lus, donker van kleur.

Puimentum, de brij.

Pulmo, de long: 'adj. pulmonalis,
—naris, —narius, de long be-
treffend; vasa pulmonalia, de
longvaten.

Pulmonarkan, entomol. het verbin-
dingsvlies van de hoornpiaten.

Pulpa, het merg, ook het vrucht-
vleescb,b.v.pulpaprunorum, prui-
menmoes; pulpa clentis, de tand-
kiem ; pulpa testis, het paronchym
van den bal; adj. pulposus, merg
bevattend, sappig, b. v. bot. peri-
carpium, een sappige vruehtdoos.

Puis, de brij ; diinin. pulticula ; adj.

pultaceus, pulticularis, brijachtig.

Puhatilis, pulseerend, kloppend,
springond; fons pulsatilis, eene
springbron.

Pulsatio, het kloppen, pulseeren;
adj. pulsatorius, kloppend, b. v.

dolor; verb, pulso, are.

Puhiologium, pulsiouietrum ::=

sphygmometruin

.

Pulsus, de pols, het kloppen van
de aderen of het hart.

Pultatio, een brijachtig gezwel.
Pidverisatio, pulveratio, het tot poe-

der brengen, fijn maken; verb,

pulvero, are; adj. pulveratns, ge-

poederd.
Pulvillus, pulvinulus, eenkleinkus-

sen, eene peluw; pnlvilli, entom.
de ballon, afzonderlijke bekleed-

selen van de voetzool.

Pulvinar, pulvinarinm, pulvinus,
het kussen, een hoofdkussen;
pulvinar medicatum, een krui-

denkussen, een kruidenzakje.
Pulcls, het poeder, stof; pulvis pj

r-

rius of nitratus, het buskruid;

adj. pulvinaris, — rius, poeder-

vormig; pulverulentus, bestoven.
Pumex, bet puimsteen; adj. pumi-

ceus, uit puimsteen be3taande,
pnimsteenachtig.

Punctio, punctura, de steek, het ste-

ken ;= paracentesis; verb, pungo,
ere; pungens, punctorius, ste-

kend, b. v. dolor.

Pundu'in, de punt, eene gestokene
plaats; een Heine vlek;punctum
saliens, het eerst waameembare
begin van het hart in het be-

broede ei; punctum aureum, de
gouden draad bij de buikvlies-

naad
;
punctalacrymalia, detraan-

punten; punctum ossificationis,

net uitgangspunt van de verbee-
ning; punctum eulniinans of cul-
minationis, het toppunt; dim.
puncticulum, punctillum, pune-
tulum; adj. punetatns, bot. en
entomol. gestippeld; punctulatus,
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bot, met ptcotjes, b. v. pollen;

puneticularis, met kleine vlekjes,

b. v. febris puneticularis= febris

petechialis.

Puniceus, karmijn- of purperrood.

Pupa, entomol. de pop.

Papilla, pupula, pupilio, hetpopje,

de pupil of de opening in het

midden van de iris ; entomol. het

middenpunt van de _
ocellus 01

oogvlek; adj. papillaris, de pupil

betreffende ; membrana papillaris,

de pupillairmembraan, die tot

aan de 7de maand van het foe-

tusleven, bij wijze van uitzonde-

rins ook nog iets later, een vol-

komen tussclienschot vormt tus-

sclien de voorste en achterste

oogkamers.
Pupiparus, entom. poppen barend.

Pitrqameuiiim, purgatorium, een

re'inigend of afvoerend middel.

Purgatio, de zuivering, het afvoe-

ren ;
purgatio menstrua, de regels

bij de vrouw; purgatio puerperi

oi' puerperarum, de wekelijksehe

vloed of kraamzuivering;_ verb,

purgo, are, zuiveren; adj. pur-

gans, purgativus ;
purgantia re-

media, afvberende middelen.

Purificatio, de zuivering; verb, pu-

rifico, are; adj. purificans, pun-

fieus, zuiverend; purificantia of

purifica, zuiveringsmidclelen.

Purpritum, een rood pigment in

den rooden wijn, inzbnderheid

in den droesem, onoplosbaar in

wijngeest, Batillat.

Purpura, het purper, de purper-

verw; de purperslak; bloedvlek-

ken, de purperkoorts of vlek-

ziekte, peliosis; adj. purpurens,

purperkleurig; purpuratus, met

purper geverwd; verb, purpu-

rasco, ere, eene purperkleur aan-

nemen of vcrtoonen.
_

Purpurinum, =: oxylizarinezuur,

Debus, meekrap-purper, Runge.
Purreenum, het purree, jaune indien,

eene geie kleurstof. welke sedert

vele jaren uit Oost-Indie in

Europa wordt aaugeyoerd, en

om geel te verwen dient. Deze

gele kleur is afkomstig van een

geel zuur, dat hoofdzakeli]k als

lhagnesiazout voorkomt en door

Erdmann euxanthinezuur, door

Stenhouse purreezuur wordt ge-

noemd.
Purreenicum aeidum, het purree-

zuur, C4U H 16 O a,+ HO, kristal-

liseert uit de alkoholisehe oplos-

sing van het purree in glinste-

rende gele, met berberine over-

eenkomende naalden,is reukeloos

en smaakt bitterzoetachtig. In

kokend water is het tamelijk, in

kokenden wijngeest en aether

zeer gemakkelijk oplosbaar.

Purreenonum euxanthon, een kris-

tallijn subliraaat, dat nevens

koolzuur en water bij drooge

distillatie van purreezuur ont-

staat.

Purulentatio, bij nieuweren, puru-

lentia, de etterachtige toestand;

adj. purulentus, etterachtig, et-

tervormig.

Parus, zuiver, rein; subst. puritas,

de zuiverheid.

Pub, de etter; adj. purifbrmis, et-

tervormig.
Pusillanimis, kleinmoedig, kinder-

achtig; subst. pusillaniinitas.

Pusillus, klein.

PustvXa, de puist, etterpokken: pus-

tula maligna, de boosaardige

pokken, door overdracht van

dierlijke vergiften; adj. pustu-

latus, pustulosus, met puisten

bezet.

Pustidipora, een geslacht van ko-

ralen uit het krijt-

Putanien, de uitwendige schaal, een

steenschil, notedop.

Putens, stinkend; verb, puteo, ere.

Puteus, de bron, eene put.

Putium = praeputium.

Putredo, putrescentia, putrilago,

putror, putrefactio, de rottiBg;

4 '

putrescentia uteri, de rotting der

baarmoeder — metritis septica;

adj. putridus, putris; verb, pu-
t-resco, ere, rotten; putrefacio,

ere, in rotting doen overgaan.

Pyaemia, het bedeeld zijn van het
"bloedmet etter, hoofdzakelijk na
phlebitis; adj. pyaemicus.

Pyapostasis, de etterverplaatsing

;

adj. pyapostatieus.

Pyartkron, de ettering van een ge-
wricht, ;= arthropyosis.

Pyarthrosis, gewoonlijk = pyar-
thron.

pyenimasia, —masis, eene' verdik-
king der sappen; adj. pyeninia-
ticus, pyenoticus, rtraus, eene
verdikking der sappen bewer-
kend, daaruit voortspruitend.

Pycnod.es, dik, vast, dicht.

Pycnodontidae, een familie van fos-

siele vissehen uit de secondaire
aardlagen.

Pycnom = pyenimasia; adj. pye-
noticus, verdichtend, verdikkend

;

pyenotica remedia, verdichtende,
vast makende middelen.

Pycnotes, de dicktheid, het dicht
of dik worden.

Pyecchysis, de etteruitstortiug.

Pyelitis, eene ontsteking van het
'bekken, inzonderheid van het
nierbekken, Rayer.

Pi/elolutron. een waschbekken. A.
Tetter.

Pyelos, het bekken.
Pyemesis, het etterbraken.
Pyesis, pye. de ettering.

Pygraya, pygagria, de pijn in het
stuitbeen.

Pyye, de stuit; het dikste, vetste
gedeelte.

Pygrnaeus, een dwerg.
Pygme, de voorarm, de el, cubitus.
Pygodidymus, twee gescheidene
lichamen welke slechts door het
heilig- of stuitbeen samenhangen.

Pygomeles, eene misgeboorte met
overtollige ledematen aan het
stuitbeen.

Pygopterus, een geslacht van fos-

siele vissehen iiit het steenkool.
Pyinum, etterstof, waarschijnlijk

een prote'inetritoxyde, in alien
gevalle yoor den etter niet ka-
rakteristiek en wellicht van slijm-
stof dikwijls niet te ondersciiei-

den, Schlossberger. Volgens Gii-
terbock in droogen toestand een
grauw pocder, in water niet vol-

komen oplosbaar.

Pylaema, het poortaderbloed.
Pyle, de poort; by nieuweren ook:

de poortadcr.

Pylemphraxis, eene verstopping van
de poortader, door bloedstases;

adj. pylemphracticus.
Pylephlebitis, de poortaderontste-

king.
Pylorodeisis, de sluiting der portier

van de maag.
Pyloroscirrhus, de kanker van de

portier der maag.
Pyloro.sttmoma, ~—>iosis, vernauwing
van den portier.

Pylorus, de portier, wachter, bene-
denmond der maag; adj. pylori-

cus; valvula pylori of pylorica,

het klapvlies van den portier der

maag.
Pyoblenna, een etterachtig slijni;

adj. pyoblennicus.
Pyoblennucystis, eene longetterbuil,

vomica der long.

Pyoblennorrlioea, de ontlasting van
een etterachtig slijm.

Pyocataracta, de etterstaar.

Pyocele, de etterbreuk, ophoping
van etter in den balzak.

Pyocenosis, de ontlasting van etter

;

adj. pyocenoticus.
Pyochezia, de ontlasting van etter,

^de etterachtige diarrhee.

Pyocoelia, eene ophoping van etter

in de buikholte.

Pyocystis, de etterzak; adj. pyocys-
ticus.

Pyodiatkesis, de aan! eg of geneigd-
heid tot

_
ettervorming, zooge-

noemde diathesis purulenta.
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Pyoedema, het etterachtig oedema.

Pyogenesis, pyogenia, de ettervor-

ming; adj. pyogenes, pyogeneti-

cus, b. v. rnembrana, het etter

afzonderende vlies.

Pyoma = pyema, pyesis.

Pyomele, pyogmomele, eene etter-

sonde, ter bepaling van de hoe-

veelheid etter.

Pyometra, eene etterophoping in de

baarmoeder; adj. pyonietricus.

Pyon, etter; adj. pyicus, etterach-

tig; pyodcs, etterachtig.

Pyonoma, eene boosaardige met
verettering gepaarde zweer.

Pyuopkoritis, de etterende ontste-

king van den eierstok.

Pyopericardia, —cardhan, eene op-

hoping van etter in het harte-

zakje; adj. pyopericardiacus.

Pyop'ldhoimia, de met verettering

'gepaard gaande oogontsteking;
= pryophthalnras.

Pyophtkalmus, het etteroog, hy-
popyum; adj. pyophthalmicus.

Pyophthisis, volgens sommigen: de

met verettering gepaard gaande
longtering; volgens anderen: de

door eenlievig verlies van etter

ontstaneuittering; adj. pyophthi-

sicus.

Pyoplania, eene verspreiding van
"den etter naar onderscheidene

deelen, b. v. infiltratie daarvan

in het eelweefsel; adj. pyopla-

nicus.

Pyopnei'.monyposta&is, het zakken
van etter in de longen.

Pyopoiisis = pyogenesis; adj. pyo-

"poeticus, pyopoeus; pyopoetiea

remedia, zoogenoemde etter ma-
ken de middelen.

Pyoptysis, de uitwerping Tan etter.

het etter spuwen.
Pyorrhagia, het plotseling uitwer-

pen van groote ettermassa's.

Pyorrhoeu, eene aanhoudende ont-
lasting van etter; adj. pyor-
rhoicus.

Pyoscheocde, eene etterbalzakbreuk.

Pyosis, de verettering, ettering; =
pyogenesis; — hypopyum.

Pyothbnuv, eene ophoping van etter

'in de borstholte; adj. pyothora-

cicus.

Pyotorrhoea, eene etter bevattende

uitvloeiing uit de ooren; adj.

pyotorrhoieus.

Pyr, het vuur; ook eene zeer he-

vige koorts, Hippokrates ; adj.

pyrius, b. v. pulvis, het buskruit.

Pyra. pyre, de vunrhaard; eenever-
brande plaats; de brandstapel;

pestbuil; in saniengestelde uit-

drukkingen: de koorts, inzonder-

heid eene ontstekingskoorts.

Pyracinieus, wijndruivenzuur bevat-

tend.

Pymmis, de pyramide; pyramides
ITerreini, de Ferreinsche pyrami-

den, bundels der piswegen in de

nieren; pyramis eerebelli, een

gedeeJte van de vermis inferior

eerebelli, dat de lange dwars-

banden bedekt; pyramides me-
dallae oblongatae, de pyramide-
vormige lichamen in het ver-

lengde merg; adj. pyramidalis,

pyramodes, in vorni met eene

pyramide overeenkomend.
Pyrccticus, pyretiens, met Itoorts

'behebt, koortsachtig, b. v.morbi,

met koorts gepaarde ziekten.

Pyremetintcm. de door Reichenbach
het eerst in het kreosoot ge-

vondene braking verwekkende
stof.

Pyrin, pyrena, pyrene, de kern,

vrnchtpit
;
pyrenae, bot. de steen-

achtig gewordene endocarpien in

de steen bevattende besvruehten

;

adj.- pyrenus, bot. pitten bevat-

tend; pyrenodes, pyrenoides, met
eene kern overeenkomend ; apo-

physis pyrenodes, het tandvor-

niig uitsteeksel van den tweeden

halswervel.
Pyretaetiologia, de leer van de oor-

zaken der koorts.

Pyreterhim, de vuurhaard.

J.

Pyretisosis, de koortsachtige toe-

stand, febricitatio.

Pyretion, eene lichte koorts.

Pyretogemsia, —genesis^—genia, het
ontstaan en de ontwikkeling der
koorts; adj. pyretogeneticus, —ge-
nius, de pyretogenesis betref-
fende.

Pyretographia, de beschrijving der
koorts; adj. pyretographieus.

Pyretologia. de leer betreffende de
koorts; adj. pyretologicns.

Pyretontologia, de leer van het we-
zen der koorts.

Pyretop/iysiologia, de leer betreffende

de natuur der koorts, = pyre-
tontologia.

Pyrelos, de koorts.
Pyretosymptomatogmphia, de be-

schrijving der koortstoevallen,=
pyretographia.

Pyretosymptomat.ologia, de leer der
koortsversckijnselen; adj. pyre-
tosyvaptomatologicu s.

Pyrexia, pyrexis, het aan de koorts
lijden, een koortsaanval, tegen-
stelling: apyrexia.

Pyria, pyriama, een droog zweet-,
mosterd- of aschbad.

Pyriaterlum, eene plaats of toestel
ter aanwending van droogezweet-
baden ; = pyria of pyriama.

Pyriatos, eene heete baksteen.
Pyrimum, pyricausta, plur., dever-

brandingen.
Pyridinum, eene vluchtige basis in

de oleum Dippeli, vormt eene
kleurlooze vloeistof, welke bij
120° kookt en een sterken, prik-
kelenden renk heeft. Aan de lueht
blootgesteld verkrijgt het geene
kleur; in water lost het in alle
verhoudingen op, in zuren met
belangrijke ontwikkeling van
wrarmte tot zeer oplosbare zou-
ten.

Pyrigenaeus, —geneus, —genes, door
het vuur voortgebracht.

Pyrine, pyrinum, eene organische
stof, welke zou bestaan uit kool-,

water- en zuursfcof, en door Zim-
mermann in het water bevattend
nederslag uit den dampkring,
dauw, regen, sneeuw, enz. gevon-
den is.

Pyrite, zwavelijzer, een ijzererts,

het pyriet.

Pyrochinicus, brandig kinazuur be-
vattend; acidum pyroehinieum,
het brandig kinazuur.

Pyrocomenicum acidum, het bran-
dig meeonzuur, door verhitting

van het eomenzuur tot 275° te

bereiden. Het is kristallijn, su-

blimeert bg 125°, smaakt bitter

en is een zoo zwak zuur, dat
het zelfs het koolzuur niet uit

zouten uitdrrjft. Het bestaat uit

C ,0 H8 O 5 +HO en isin water
en alkohol gemakkelijk oplos-
baar.

Pyrodes, pyroides, vurig, met vuur
overeenkomend; tarweaehtig.

_

Pyroenus, de wijngeest, brandewijn

;

adj. pyroenicus, geestrijk, wijn-

geest bevattend, spiritueus.

Pyrogallicus, brandig galluszuur be-
vattend; acidum pyrogallicum,
het brandig galluszuur, wordfc

verkregen door sublimatie van
goed gedroogd galnoteri extract,

hot best by 185°. Onlangs heeft

Pettenkofer het aangetoond in
den houtazijn uit de condensatie-
toestellen van de gasfabrieken.
Het reduceert de edele metaal-
oxyden en geeft, met weinig wa-
ter op het haar gebracht, daar-
aan eene zeer duurzaam zwarte
kleur door zijne ontledingspro-
dukten.

Pyrogeneda, het ontstaan van het
vuur; adj. pyrogeneticus.

Pyrogenus, door vuur gevorind, van
gesteenten sprekende.

Pyroleosus, pyrooleosus, brandig
olieachtig.

Pyrolignosus, brandig houtzuur be-
vattend; acidum pyrolignosum,
het brandig houtzuur, houtazijn.
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pyrolitJdcus, brandig piszuur be-

vattend; acidum pyrolithicum of
pyrouricurn noemde Scheele aan-

vankelrjk bet blauwzuur, dewijl

kij bet verkreeg door drooge
distillatie Tan urine en van vele

pissteenen.

Pyrologia, de leer betreffende het
vuur, de vuurtheorie; de graan-
oogst.

Pyromania, de vuurwoede, groote

neiging om vuur te zien of daar-

niede om te gaan; de zucht tot

brandstichting of de onweder-
staanbare begeerte om vuur aan
te leggen; adj. pyromanes, pyro-

maniacus.
Pyrornellitkicus,brandig honigsteen-

zuur bevattend; acidum pyromel-
lithicum, het brandig honigsteen-
zuur, ontstaat wanneer vrij ho-
nigsteenzuur zeer langzaam uit

eene retort gedistilleercl wordt,

de overgaande olie verstyft tot

eene write kristallijne massa. Zij

is in beet water alsmede in al-

kohol geniakkelijk oplosbaar,

reageert sterk zuur, smelt bij ver-

hitfing en sublimeert; met alka-

lien vormt bet gernakkelijk op-
losbare zouten.

Pyrometrum, een werktuig ter be-

paling van booge warrntegraden

;

een graanmaat; adj. pyrometri-

cus.

Pyromorinimm acidum, bet brandig
morinelooizuur, ontstaat nevens

CO 2 en brandige olie. wanneer
het morinelooizuur tot 800° wordt
verhifc.

Pyronomia, de leer aangaande de

natuur en dc toepassing van
bet vuur; cle aanwijzing tot bet
gebruik van bet vuur bij sehei-

kundige werkzaainheden ; adj.

pyronomus.
Pyropediciim of pyropectinicum
acidum, het brandig pektinezuur,
een zwart brandig-' zuur. waarin
cle pektinelichamen bij 200°, on-

der ontwikkeling van water en
koolzuur overgaan.

Pyropliagus, een vuureter.

Pyrophorus = phosphorus ; elke

ontbrandende zelfstandigheid.

Pyros, bet graan.
Pyrosis, het branden, eene hevige

ontstcking, een brandend gevoel
in de maag.

Pyroiechnia, — ce, de kunst om met
"vuur te werken, vooral bij schei-

kundige werkzaamheden, bij bet
bouwen van machines, enz.; de
vuurwerkerskunst; p. chirurgica,

de kunstmatige uitwendige toe-

passing van bet vuur als ge-

neesmiddel; pyrotechnicus, een
vuurwerker.

Pyroticus, brandend, bijtend; pyro-
tica remedia = caustica.

Pyroxeen = angiet.

Pyroxylicus, pyroxylosus = pyro-
lignosus.

Pyroxylinum, scbietkatoen.
Pyrrhinicm, eene met salpeterzuur

zilver rood reageerende zelfstan-

digheid, welke Zimmermann en
Brandes in het meteoriscbe water
gevonden hebben.

Pyrrholeum, pyrroleum, pyrrhe-
laeum, pyrrholinum, bases in

steenkoolteer en branderige been-
derenolie, welke men bij gefrac-

tioneerde distillatie verkrjjgt als

eene olie, die aanvankelijk kleur-

loos en doorzicbtig is, aan de

luebt blootgesteld weldra geel,

bruin, einde'lijk zwart wordt. An-
derson houdt de pyrrholbases
voor gepaarde pikolinebases.

_

PyrrkopAnum, = chelerythrine,

plantaardig alkaloide in de

gouwe.
Pyruricus, brandig piszuur bevat-

tend; acidum pyruricum, brandig

piszuur = blauwzuur, Scheele.

Pyruvkus, brandig druivenzuur be-

vattend. Berzelius; acidum pyru-

vicum, bet brandig druivenzuur.

Pyulcens, pyulcon, pyuleus, een
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werktuig om etter uit groote en
diepe abscessen te verwijderen,

vrij o-elijk aan eene troikart.

Pyulcvm, een ettcrbuisje, ter afiei-

ding van etter iiit geslotene

plaatsen, = pyulceus.

Pyuria, de outlasting van eene etter

bevattende urine; adj. pyuricus.

Pyxis, eene doos; dimin. pyxicula;
pyxidium, bot. bet kiemdoosje
by de mossen; adj. pyxidatus.
pyxodes, doosvormig.

'-

Quadrangularis, quadrangulatus,
vierkant, vierhoekig.

Quadrans, bet vierde deel, in vie-

ren verdeclend.

Quadratus— quadrangularis; even-

niatig; corpus quadratum, een
evenmatig gebouwd liehaam.

Qtwlrkeps, vierhoofdig.
_

Quadridentatis, viertandig.

Quadrifultis, vierspletig, vierdeelig.

Quadriga, een vierspan, de vier-

boofdige kruisband voor deborst

of bet onderlijf, de barnasband.

Quothifariarn, viervoudi g.

Quadngeminus, tweevoudig dubbel,

viervoudig; eminentia quadrige-

mina, de vierheuvelcn in de her-

senen.

Quadrilohus, vierlobbig.

Quadrumana, de vierhandige dieren.

Quadruples, viervoetig; een viervoe-

tig diei\

Quaestio, de vraag, bet onderzoek;
verb, quaero, Bre.

Qualiias, de toestand
;
gesteldheidvan

eene zaak, van qualis; adj. qua-
lificativus, uit den toestand voort-
spruitend

;
tegenstelling kwanta-

tief; rat..i ones qualitativae, cle

kwalitatieve verboudingen.
Quardilas, de hoeveelbeid, menigte,

grootte, van quantus; adj. quan-
titativus, op hocveclheid of grootte
betrekking hebbend.

Quartanus, vierdaagsch, het vierde;

febris, de vierclaagsche koorts.

Quartio, quatemio, quatrio, de talus

of astragalus; quatemio ook; eene
tijdruimte van vier dagen.

Quassalio, bet schudden, roeren, fijn

maken; verb.^ quasso, are.

Quaternarius, viervoudig, b. v. Hu-

merus quaternarius._

Quaterni, voor ieder vier; quaternis

boris, alle vier uren; Got. folia

quaterna.
Quercetinum, eene donker geel ge-

kleurde stof, welke nevens sui-

ker ontstaat bij de bebandcling
van het quereitrine met verdunde
zuren.

Quercitrinum, het quercitronzuur, de

gele kleurstof van den bast van
Quercus tinctoria; een gepaard
liehaam, dat in quercitine en
suiker kan worden omgezet, Ri-

gaud.
Quercitum, eikelsuiker, bestaat uit

C 1! H 12 "\kristalliseert in kleur-

looze zuiltjes, verliest bij 11.0°

niets in gewicht, smelt bij 285c

en levert dan een kristallijn sub-

limaat. Het werd het eerst door

Bracomiot in de eikels gevonden.
Quercus, de eik; adj. quercinus,

quernus; frous querna, eikeloof;

viscuni quernum, de vogellijm.

Querela, questus, de klacht; verb,

qugror, eri.

Quies, de rust; adj. quietus; verb,

quiesco, ere.

Qirinatus, bot. vijftallig, b. v. folia.

Quincunx, vijf oncen.

Quinelinum, Marchand, een rood
oxydatieprodukt, dat men uit het
chinine verkrygt door behande-
ling met zwavelzuur en loodsu-
peroxyde.



36E QUrNQUANGULAEIS — RAMIFICATIO.

Quinquangularis. vijfhoekig, vrjf

kanten bezittend.

Quinquedenlatus, bot. met vijf tan-
'

den.

Quinquejidus, vijfspleiig.

Qiii/nquefolius, vijfbladig.

Quinquelobatus. quinquelobus, vgf-

lobbig.
Quinquenervius, bot. vijfribbig.

Quiiiquepartitus, vijfdeelig.

Quinqueplicatus, bot. vijfhialen ge-

vouwen.

Quinlo/nus, vijfdaagsch, telkcns de

vijfde; febris quintana, de vijf-

daagsche koorts.

Quintus, de vijfde; essentia quanta,

net eigenlijke wezen eener zaak.

Quini, ieder vijf; bot. folia quina,

afwisselend vijf aan vijf staande.

Quotidianus, dagelijksck; alle-

daagsch ; febris quotidiana,
_
de

alledaagschc koorts ; adv. quotide.

Quotus, de hoeyeelste; adv. quot,

hoeveel; quoties, hoe dikwijls.

Raines, de woede, hondsdolheid, wa-
tervrees; adj. rabidus, rabiosas.

Racumus, de tros; de kain, aan

welken de druivenbevestigdzijn:

de wijnbezie; bot. de tros. wan-
neer de aan den pedunculus zieh

in de lengte vorinende bloeinen

van afzoiiderlijke steeltjes zijn

voorzien; adj. raeemosus, tros-

vormig. b. v. entoniol. ovarium;

bot. ranken vormend.
Radesyge, het noorweegsche uitslag,

lepra norwegica, zieh hoofdzake-

lijk kenrnerkend door knoopaeh-

tige gezwellen in het gelaat en

aan het bovenste gedeelte van

den hals, waaruit zieh boosaar-

dio'e zweren ontwikkelen. De by

ons somwijlen voorkomende of

als zoodanig besehouwde rade-

sjge ontwikkelt zieh meer aan

andere plaatsen van het- liehaam,

en wordt door velen voor eene

syphitoi'de gehouden.

Radiata, straaldieren.

Radkans, bot. wortels uitdrijvend,

b. v. caulis ; folia radieantia, bla-

dercn bij welke zieh aan de punt
wortels ontwikkelen.

Radius, de staf, stek, spaak, het
spaak been aan den voorarm, de
straal, lichtstraal ; radius viso-

rius, de gezichtslijn ; bot. de straal

of de randbloemen bij de samen-
gestelde_ bloeinen; radii, de af-

zonderlijke bloemsteelen bij de

sehermbloemen; dimin. radiolus,

eene sonde, straaltje; verb, radio,

are, stralen, iritstralen ; adj. ra-

diatus, bot. gestraald, b. y. Jlos,

capitnlum ; radiata aniinalia,

zoolog. de straaldieren.

Radix, de wortel; dirnin. radicula,

bot. bet beginsel van den wortel

bij het embryo van de plant;

adj. radicalis/deu wortel betref-

fend. b. v. bot. folia, de wortel-

bladeren; wortelstandig, b. v.

planta; grondig, b. v. "sanatio;

adv. radicitus, grondig, van den

wortel af aan.

Radida, het seheermes. de schaaf;

verb, rado, Sre, afsehaven, uit-

krabben.
Ramerdum, het afgeschaafde ; ha-

merslag, bij het smeden van het

ijzer: klein'e spaanders, b. v. ra-

roenta succini, barnsteen spaan-

ders; r. intestinorum, darruaf-

schaafsels, deeltjes van het epi-

thelium, welke van het darm-

slijmvlies loslaten.

Ramex, de breuk, hernia; adj. ra-

mieosus = herniosus.

Ramificatio, de vertakkmg; adj.

ramificatus, vertakt.
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Ramus, de talc; dimin. ramulus,
eene twijg; adj. ranieus, bot. aan
de takken zittend, b. v. folia;
ramosos, vertakt; ramosissirnusj
zeer vertakt; b. v. eaulis, een
stengsel welks takken meermalen
zijn verdeeld.

Rana, de kikvorseh; rana bufo, de
pad; adj. raninus; sperma rani-
num, kikvorseheneieren ; arteria
rauiua, de middenste en sterkste
tak van de arteria lingualis.

Ranula, het kikvorsehgezwel, onder
de tong; ranula lapidea, eenkik-
kergezwel, ten gevolge van steen-
concrementen, welke de gemeen-
schappelijke uitmondiug van den
ductus Wartonianus en Bartho-
linianus onder de tong verstop-
pen.

Rapax, roofzuehtig, roofgierig;
subst. rapacitas.

Raphanidon, rhaphanedon, eene
clwarse breuk.

Raphania, rhaphama, de krienwel-
zickte.

Raphe = rhaphc.
Rapids, rhaphis, de naald, naai-
uaald

; een kleine visekgraat.
Rapidus, snel, medeslepend; adj.

rapide; subst. rapiditas, de snel-
heid.

Raptoves, roofvogels.
Raptus, het medegesleept zijn, eene

verstandsverbijstering; verb, ra-
pio, 6re, wegrooven, medeslepen.

Rarejadio, rarificatio.' het losma-
ken, de verdunning; verb, rare-
facio, ere, losmaken; rarefacien-
tia remedia, losmakende. vcrdun-
uende middelen.

Rants, zelden, dun staand, b. v.
barba, een dunne baard; subst.
rnritas, de zeldzaamheid, het dun
of ver uit een staan van vele
deelen, b. v. tanden, haren, enz.

;

verb, raresco, ere, los, dun wor-
den.

Raicatio, ]iet rochelen, uitspuwen.
Hasores, seharrelvogels.

Rasorium, het seheermes; eene
sehaaf.

Raspatorium, eene rasp, vijl voor
de tanden; verb, raspo, are; adj.
raspatus, geraspt, b. v. stannum
raspatum, tinvijlsel.

Rasura, het seheren, afsehaven ; het
geraspte.

Ratio, de rekening, de aard en
wijze, b. v. ratio medendi, de
wrjze van behan deling; de ver-
houding; rationein habere, iets
in aanmerking nemen; adj. ra-
tionalis, verstandig, op het ver-
stand gebaseerd,

Ratiocinum, de gevolgtrekking,
sluitrede; verb, ratiocmor, an.
een besluit trekken.

Raucus, ravicus, ravis, rauw, van
de stem, heeseh; subst. raucedo,
raucitas, de heeschheid, eene
sehorre stem.

Reagens, tegenwerken ; remedia re-
agentia, middelen ter opsporing
or uitscheidingder bestanddeelen
van scheikundige verbindingen

;

verb, reago, ere; subst. reactio,
de tegenwerking, scheikundige
reaktie.

Realgar, rood zwavelarsemeum, ar-
senicum sulphuratum rubrum.

Realis, zakelyk, werkelijk voorhan-
den; subst. realitas, de werke-
Ib'kheid, het werkelijk aauwezio-
7.ijn.

Rebellio, de vernieuwing des oor-
logs, des oproers; het oproer zeif;

adj. rebeliis, oproerig, b. v. mor-
bus, eene steeds terugkeerende
ziekte.

Recantatio, het terugroepen, de her-
roeping; verb, reeanto, are.

Recens, nieuw, frisch; recens natus,
infans, een pasgeboren kind,

Receptactdum, de vergaderbak ; r.

chyli, de melksaphouder, het be-
gin van den ductus thoracicus,
welke door het satnenvloeien van
de groote ehylvaten gevormd
wordt, meestal voor den tweeden
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of derden lendewervel; bot. de

vruchtbodem ; receptacula succi.

sapvaten.
Receptio, het opnemen, de ontvangst,

verb, recipio, ere.

Receptivilas, de prikkelbaarheid ; adj.

receptivus, prikkelbaar.

Receptum, het voorsehrift van den

geneesheer.

Receptura, de bereiding van voor- I

geschrevene geneesiniddelen.

Recessus, eene verdieping,
_
holte, i

hoek ; recessus hemisphaericus en
|

hemiellipticus, de ronde en lang- i

werpige groove in den voorhof I

van het gehoororgaan ; verb, re-
j

cedo, ere, terugwijken.

Retidivus, terugkeerend, b. v. mor-

bus; subst. recidiva, —vmn.verb.

recido, ere, het weder mstorten.

Reaprbcus, wederkeerig.

Redinatxo, het terugbuigen ; de rug-

waartsche buiging en nederdruk-

king, b. v. lentis of cataraetae:

verb, reclino, are; adj.reclinatus,

omgebogen, terug geslagen.
_

Reclusio, het opsluiten, de opening;

verb, recludo, ere, opsluiten, ope-

nen.
Recognitio, het onderzoek, de revi-

sie; verb, recognosco, ere, door-

zien, doorloopen, b. v. een ge-

schrift.

Reconvalescentia — convalescentia,

de herstelling ; verb, reeonvalesco,

ere, beter worden.

Recordatio, de herinnering; verb.

recorder, ari.

Recreatio, de uitspanning, verkwik-

king; verb, recreo, are.

Recrementum, de toestand van uit-

of ontspanning; == recreatio.

ilecrudescentia, het weder vererge-

ren, weder uitbreken; verb, re-

eradesco, ere, weder uitbreken,

op nieaw verergeren.
Reclificatio. de verbetering. zuive-

ring, van vreemdebestanddeelen,
b. v. van den wijngeest door eene
herhaalde distillatie; ook het

recht zetten. b. v. van tanden;

verb, rectifico, are, chem. zuive-

ren; adj. rectificatus, —tissmius.

Rectostenosis — proctostenosis.

Rectus, recht. juist; rectum, mtes-

tinum, de endeldarm; adv. recte.

Recurrent, terugloopend, b. v. ner-

vus, de terugloopende tak van

de zwervende zenuw; verb, re-

curro, ere, terugloopen, weder-

keeren.

Recurvaiio, het terug- ofombnigen:

verb, recurvo, are; adj. recurva-

tus, b. v. bot. stamina recurvata

en reflexa, teruggekromde en

achterwaarts omgeslagen meel-

draden.
Reeutitus = circumcissus.

Redintegratio, de vernieuwmg, her-

stelling, verb, redintegro, are;

adj. redintegratus.

Rednctio. het terugvoeren, terug-

brengen, b. v. van eene breuk,

ontwrichting, uitzakking, als an-

derszins; verb, reduco, ere.

Redvxia, de nijd- of dwangnagel;

= paronychia.

Redux, teruggekomen, wederge-

keerd ; morbus redux, eene terug-

gekeerde ziekte.

Refectio, de herhaling. het herstel,

i>. v. virium; refeetoriura, een

vertrek waarin ververschingen

bereid, vooral ook ververschin-

gen of spijzen in het algemeen

worden gebruikt, vooral in kloos-

ters; verb, reficio, fire.

Reflexio, het achteroverbuigen, de

terugkaatsing van eene werking;

refiexio lucis, de terugkaatsing

van het licht; adj. reflexorius,

b. v. motus, de reflexbeweging,

bij welke de opwekkende prikkel

noeh contractiel weefsel noch

eene motorisehe zenuw onmid-

dellijk treft, maar eene zenuw

die haar geprikkelden toestand

aan een centraalorgaan mede-

deelt, waarop door tusschenkomst

van het laatste de prikkel op
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motorisehe zenuwen oversprino't

;

reflexus, teruggebogen, terugge-
kaafcst; bot, folia reflexa, terug-
gebogen bladeren; verb, reflecto.
ere, achterwaarts buigen, terug-
werpen.

Refiuxus, de terugvloeiing; verb.
refiuo, ere.

Refractio, de breking; refractio lu-
cis, de breking van het licht;
refractio dosium, de verminde-
ring in hoeveelheid van voorge-
schreven geneesmiddelen

; verb,
refringo, ere; adj. refractus. ge-
broken, afgebroken, venninderd.
b. v. doses, met zekere tusschen-
ruiniten toegediende giffcen van
geneesmiddelen.

Refrigeratio, refrigerium, de bekoe-
hng, afkoeling; refrigeratorium,
een koelvat; verb, refrigero, arei

Refutatio, de wederlegging; verb.
refuto, are.

Regeneratio, de nieuwe vorniing van
deelen; verb, regenero, are.

Regimen, An verhouding, vooral de
diaetetisehe levenswijze bij ziek-
ten.

Regio, de streek, omstreek.
Regressive, teruggaand, weder op-

tredend, b. v. morbus; verb, re-
gredior, gredi.

Regula, het voorschrift, richtsnoer.
deregel, het liniaal; adj. regu-
laris, regelmatig.

Regulus, een kleine koning, een
metaalkoning, metaal als zooda-
nig; adj. regulinus, b. v. ferrum,
rjzer als metaal, zuiver ijzer.

Regurgitatio, het weder uitwerpen.
b. v. ciborum, het weder opstij-
gen en uitgestooten worden van
sprjzen; verb, regurgito, are.

Reiteraho, de herhaling; verb, rei-
tero, are.

Rejectio, het _af-, weg- of verwerpen

;

verb, rejicio, ere, verwerpen.
Relatio^ het terugbrengen

; de ver-
houding van eene zaak tot eene
andere; het verhaal, bericht; adj.

relativus, op iets betrekking heb-
bend, betrekkelijk; adv. relative;
verb, refero, erre.

Relaxatio, de verslapping: verb,
relaxo, are; relaxantia °emedia!
verslappende middelen.

I Remedium, een tegenmiddel, middel
I m, het algemeen, geneesmiddel

j

Aeminiscentia, de gedachtenis, her-
innering van het verledene ; verb,
reminiscor, nisei.

Remissio, het afnemen, de vermin-
dering, b. v. virium. het verval
der krachten; verb, remitto, ere,
nalaten; adj. remittens, nalatend,
b. v. morbi of febres, koortsen bij
welker

_
verschijnselen vrije tus-

schentijden, remissien, maar niet
intermissien voorkomen, gedn-
rende welke de verschijnselen
geheel ophouden.

Remora, een weerhaak.
Remotio, de afstand, het ter zijde

stellen; verb, removeo, ere; ad),
remotus, verwrjderd, b. v. causae,
de verwijderde oorzaken; bot, fo-
lia of stamina retnota, ver van
elkander afstaande bladeren of
meeldraden.

Ren, de nier; ren suceenturiatus,
de bijnier; dimin. rencuius, re-
niculus. eene kleine nier; een
nierkwabje; adj. renalis, tot de
nier behoorend, de nier betref-
fend, b. v. vasa; reniformis, nier-
vormig, b. v. bot. folia, aan de
punt afgeronde bladeren, welke
aan de basis twee ronde lobben
hebben ; semina reniformia, nier-
vormige zaden.

Renisus, renitentia, de tegenstand;
verb, renitor, niti.

Renovatio, de vernieuwing; verb.
renovo, are.

Renuntiatio, de bekendmaking, het
geleverde bericht van het bif een
gerechtelijk onderzoek gevondene,
visum repertum; verb, renuntio,
are.

Reorganisatio, de herstelling van
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eene organische stoomis,_de her-

stelling of ook vervorining van

eene bestaancle of bestaan heb-

bende innchting, personeel.enz.

Repandus, snbrepandus, uitge-

schulpt.

Repens, kruipend, bot. b. v. caulis,

een stengel, welke op den grond

ligt en wortels drijft; verb, repo,

ere, kruipen.
Repentinus, plotselino- optredend

;

adv. repente, plotseling.

Repe.rmmo, het. terug slaan, terug-

drijven; verb, repercutio, ere; re-

media repercutientia, plotseling

terugdrijvende middelen.

Repelitio, de herhaling; verb, re-

peto, ere.

Repletio, het opvullen, weder vullen

;

verb, repleo, ere; adj. repletus.

opgevuld.
Rephcatus, entom. teruggeslagen.

Repositio, het terugbrengen, hot

berstellen, b. v. van eene breuk,

ontwrichting, fractuur, enz.; verb,

repono, ere.

Repraesentatio, de voorstelling van
eene zaak; verb, repraesento, are.

Reproductio, het weder voortbren-

gen; verb, reproduco, ere.

Reproductivitas, het vermogen om
weder voort te brengen; adj.

reproductivus, weder voortbren-

gend, ter voortteling geschikt.

Repsoleinicum acidum, een olieach-

tig zuur in plantenolien, levcrt

bf drooge distill atie geen kris-

tallijn brandig oliezuur.

Reptile, een kruipend dier; verb.

repo, ere.

Repugnantia, het weclerstreven, de

tcg'enspraak ; verb, repugn o, are;

repugnantia remedia, middelen

welk'e met de_ indicatie ter ge-

nezing in strijd zijn.

Repulsa, de afwijzing, b. v. repul-
sarn ferre, op een'examen drui-
pen; repnlsio, de afwij zing ; verb,

repello, ere.

Repundum, spinae dorsi, de verbui-

ging van de ruggegraat; verb,

rependo, ere, wankelen, wag-

gelen.
Reguies. de rust, ontspannmg; verb.

requiesco, ere.

Res, de zaak, het voorwerp ; res in

facto posita, eene daadzaak.

Resectio. het wegsnijden; in_ de

cbirurgie vooral: het wegsnijden

van een of meer gewrichtseinden,

of van een beenstuk in de con-

tinuiteit van beenderen; verb,

reseco. are.

Rese-rans, opeusluitend, openend : re-

media reserantia, openende mid-

delen; verb, resero, are, ont-

sluiten.

Residuus, overblijvend; residuum of

residua, plur., het overschot; verb,

rcsideo, ere.

Resimus of simns, uitgetand.

Resina, hars; resina elastica, ve-

derhars, caoutchouc; gummire-

sina, slijmhars; adj. resinosus,

harsachtig; resinatus, met bars

bestreken; resiniferus, hars be-

vattend ; resinodes, harsachtig

van voorkomen.
Resinoidea, samengestelde harsop-

lossingen, Beral.

Resinolea, enkelvoudige harsoplos-

singen, .Beral.

Resinolica, harsyerbindingen in het

algemeen, Beral.

Resistentia, de wederstand, tegen-

stand; verb- resisto, ere.

Resohdw, de oplossing. verdeeling;

r. virium, uitputtirig van krach-

ten; r. nervorum, verlamming;

verb, resolvo, ere, oplossen, ver-

lammen; resolventia remedia, op-

lossende, verdeeler.de middelen.

Resonatio, resonitus, de weerklank,

echo ; r. ampkorica, de resonance

als van een gebroken pot, die

men bij vele teringSijders door

de auscultatie meenb waar te ne-

men; verb, resono, are, weer-

klinken.
Resorptio, de opslorping; verb, re-
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If

sorbeo, ere ; vasa resorbentia, op-
slorpende vaten.

Respiratio, respiratus, respiramen,
respiram enturn, het ademhalen;
adj. respirabilis, voor de adem-
haling geschikt ; respirafcorius, tot
de ademkaling behoorend of daar-
toe dienend, b. v. organa; respi-
rator, een toestel om de adem-
halingswerktuigen buiten aanra-
king met koude Jucht te hou-
den; verb, respiro, are.

Restauratio, de herstelling; verb,
restauro, are ; remedia restauran-
tia, verkwikkende, de kraehten
herstellende geneesmiddelen.

Redis, de strik, streng, het koord,
touw ; adj. restiforrnis, koordvor-
mig; corpora restifbrmia, de
koordvormige lichamen aan het
verlengde merg, of de middenste
beenen voor de kleine hersenen.

Restitutio, de herstelliug, teruggift;
verb, restituo, ere.

Resumtio, het terug verkrijgen, b. v.

van verloren kraehten na ziek-
ten; adj.resumtivus, resumtorius,
b. v. remedia, het weder verkrij-
gen van verlorene kraehten, het
toenemen der massa bevorderende
middelen; verb, resumo, ere.

Resupinatus, bot. omgeslagen.
Resurrectio, het weder opstaan, de

opstanding; verb, resurgo, ere.
RetartoAio, de vertraging, b. v. van
den pols; verb, retardo, are.

Rete, het net; rete vasculosum, een
vaatnet: rete malpighi, het slijm-
net van Malpighi: rete vasculo-
sum Halleri, corpus Highmori,
de vereeniging der canaliculi se-
mmales aan den rand van den
bal; retia mirabilia, de zooge-
noemde (vaat-) wondernettcn

;

dimm. reticulum, bot. de net-
vormige schede; zoolog. de rants,
hoeve, de tweede maag der her-
kauwencle dieren; adj. reticularis,

retiformisjnetvormig'jreticulatusi
netachtig, van een net voorzien.

Retentio, de terughouding, b. v. alvi.

urinae, enz. ; verb, retineo, ere.

Retepora, een geslacht van fossiele
bryozoa.

Retina tunica, het netvlies van het
oog; retinitis, de ontsteking van
het netvlies, ainphiblestroditis.

Retinaculum, een' haak, bandje;
zoolog. het vleugelhaakje aan de
achtervleugels der nacht- en sche-
meringvlinders.

Retinitum, eene fossiele hars in
frieschen turf, Mulder.

Retorta, een kromhals, werktuig
voor scheikundigo verrichtingen.

Retinoleum, harsolie, harstraan.
Retractio, het terugtrekken ; retrac-

tor, de terugfcrekker, een werk-
tuig om de weeke deelen bij am-
putatien terug te trekken en te-

rug te houden; adj. retractilis.

terug trekbaar; verb, retraho, ere.

Retrimentum, de slakken,. van ert-

sen, de ontlasting; retrimenta,
de puinhoopen.

Retrocessus, retrogressus, het uit-

wijken, teruggaan; verb, retro-
cedo, ere, retrogredior, gredi.

Retroftexio, het ombuigen ; verb, re-

trofleeto, ere.

Retrof/radus, teruggaand, terugge-
treden.

Retropidsus, teruggedreven, b. v.

exanthema; verb, retropello, ere.

Retroversio, de terugbuiging, b. v.

uteri; verb, retroverto, ere; adj.

retroversus.

Retusv.s, stomp, ingedrukt; b. v.

bot. folium, een stomp, aan de
punt eenigszins ingedrukt blad

;

entomol. teruggetrokken, wan-
neer in de overigens rechte eind-
vlakte zich eene" groeve bevindt;
verb, retundo, ere, afstompen.

Reunio, de hereeuiging, b. v. van
gescheiden deelen, wondranden,
enz.; verb, reunio, ire.

Revacdnatio, de herhaling van de
koepokinenting; adj. revaccina-
tus, op nieuw ingeent.
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Revelatio, de onthulling, openba-

riug; verb, revelo, are.

Rmrsio, de terugkeer, b. v. morbi

;

verb, reverto, ire.

Revivijicatio, revivisceutia, de her-

leving; verb, revivisco, ere, her-

leven.

Revolutio, eene lievige omwenteling

in liet organische of in bet staats-

leven; somwijlen = involutio.

teruggaande vorming; verb, re-

volvo, ere, ornwcntelen ; adj. re-

volutus, bot. omgeslagen, blade-

ren, in zich zelve gewonden, b. v.

de schelp van den nautilus.

Revulsio, bet hevig terugprikkelen;

= evulsio ; verb, revello, ere, men
verstaat onder revelleeren in de

pathologie en therapie gewoon-

lijk: de ziekteprikkels, b.v.bloeds-

aandrang, niet slecbts die van bet

lijdende deel uitgaan, maar ook

naar een bepaald deel heen lei-

den, om aldaar onderdrukte wer-

king te herstellen; adj. revulsi-

vus, —sorius.

Rex, de regeerende, de koning; adj.

regius, koninklijk ; morbus regius,

de geelzucht.

Rhabarberina remedia, _
rhabarber-

middelen; rhabarbarinicuin aei-

duin — acidum chrysophanicum,

bet rbabarberzuur, komt niet al-

leen voor in den rhabarberwor-

tel, rnaar ook in de Farmdia pa-

rietina, kristalliseert in goudgele

naalden, is reuk- en bijua smaak-
loos, en laat zich slecbts voor

een gedeelte onontleed vervlueh-

tigen ; zijne zouten worden reeds

door koolzuur ontleed.

Rhabdodes, rhabdoides. rhabdoideus,

staaf- of roedevormig; sutura

rhabdodes, de pijlnaad; subst.

rbabdos, de star, roede, wichel-

roede.
Rhac'kiaexis, rhacbiadeus, de rugge-

graat betreflende.
Rhachiagra, de jichtachtige (?) rug-

gepijn.

RJtacIdalgia, de meer nerveuse rug-

gepijn, bij sommigen: = coliea

Piet'onum; adj. rhachialgicus.
oi

. ruggemergs-
rhachioparaly-

Rhadiiocampsis. de verbuiging

verkroumiiug der wervelkolom.

R/iackiocyphosis, de achterwaartsche

ruggegraatsverkromming, bult.

Rliacfaodynia, de niet nerveuse rug-

gepijn'; adj. rhachiodynicus.

Rhaclvioloxia
'= rbacbioeampsis.

/ikachiomyelitis, de ruggemergsont-

steking; adj. rhacbiomyelitieus.

RhacMomyeiopkthisis, de ruggemergs-

tering;" adj. rhaehiomyelophthi-

sicus.

Rhachioparalysis, de

verlamming; a

tieus.

Rhachiop'hyma, een gezwel aan eene

uitzetting van de ruggegraat; een

vleeschuitwas aan den rug.

Rliachioplegia, de verlamming van

bet ruggemerg ten gevolge van

eene beroerte, apoplexia spinalis

;

adj. rhachioplegicus.

Rhaehiorr/ieuma, de rheumatisehe

ruggegraatspijn, het lendenwee;

adj . rhachiorrheumaticus.

Rhachioscolioma, —scoliosis, de ver-

buiging van de wervelkolom naar

eene zijde,_een zijdelingsehe bult

:

adj. rliachioscolioticus.

Rhachiotomia, bet openenvan de wer-

velkolom; rhachiotomum, —mus,

een werktuig om de wervelkolom

te openen.
Rhachis, de graat, ruggegraat, spil:

bot. deels de middennerf van het

blad, deels de gemeenscbappelyke
bloemsteel,pedunculus communis.

Rhackitae, musculi, de rugspieren.

Rhachites, myelos, bet ruggemerg;.

RhacMtis, brj nieuwercn: rachitis,

rbacbitismus, de zoogenoemde

engelsehe ziekte ; rhacbitis agno-

rum, veter. de ledenpest der 1am-

rnererj; adj. rhachiticus.

Rkachos, rhachns, rhacos, rhagos,

een doom, naald, huxdspieet. Uit-

getrokken draad, pluksel.

I

Rhacoma, eene opengescheurde

plaats; rhacosis, het openscbeu-

ren; adj. rhacodes, als bet ware
ingescbenrd, gckerfd, rimpelig.

RJiwbos, krom, gebogen.
Rhaebosceles, krombeenig ; subst.

rhaeboscelia.

Rhaebosis = rhaeboscelia.

Rkagadia plur., kloven in de huid,

inzonclerheid aan den anus.
Rkagas, eene huidkloof na consii-

tutionele syphilis; meestal in

plur., rhagades, gebruikelijk.

Rhages plur., druivepitten, wijnbe-
zien, vooral gedroogde of rozij-

nen ; de ronde vleezige deelen
aan de uiterste vingerdeelen ; adj.

rhagicus, rhagodes, rhagoides,
rhagoideus, druifvormig; tunica
rhagodes, het druivevlies van het
oog, uvea.

Rkanter, een werktuig om mede te

besprenkelen, te bevochtigen; de
binnenste ooghoek, om de inzon-
derheid hier arloopende tranen.

RhapJie, raphe, de naad, de chirur-
gische naad, de vereeniging van
de sehedel-, aangezichts- en an-
dere breede beenderen; de zieht-

bare lijn, welke over den bilnaad
alsmede over- de benedenvlakte
van den penis en over het mid-
den van den balzak verloopt;bot.

de navellijn, het aangegroeide ge-
deelte van de navelstreng.

Rhaphiancist'rum, rbaphidaneitrum,
de haaknaald, om de iris voor
den dag te halen. Emden.

Rhaphidagogus, de naaldhouder.
Rhaphiostiivis, rhaphidostixis, het

steken met naalden, de acnpunc-
tuur.

Rkapkosymphysis, het vergroeien der
beennaden"; adj. rapbosymphyti-
cus.

Rhastone, _de behendigheid, zacht-
heid bij het doen van een of
ander.

Rhastoneusis, het verlichten, zachter
maken.

Rkecteurynter, een tweearmig of

tweelobbig uitzettingswerktuig
voor de baarmoeder, sehede en
dergelijke deelen, welks armen
van bet midden af aan divergee-
ren, Ph. Ricord.

Rkege, de kloof, seheur, spleet, de
kwetsuur, het ondergeloopen zijn

met bloed; bij sommigen =rhesis;
adj. rhecticus, verscheurbaar, door
verscheuring ontstaan.

Rkegma = rhege: ook het open-
breken van abscessen, Hippo-
krates.

Rlmmatias, wie eene kloof heeft,

by wien iets gespleten of open-
gebarsten is, b. v. een longabs-
ces. enz.

Rhegmos, = rhegma; = rhexis.

Rhembasrnus, het rondloopen, in-

zonderheid het slaapwandelen.
Rhembe, rhembus, het ronddwalen,

het onregelmatig optreden van
koortsaanvallen, "Aretaeus.

RkencJius, rhenxis, het knarsen.
Rlwiioenimmi, bij sommigen: de

rijnwijnstof, die aan rijnwijn het

eigenaardige bouquet zou geven.

Rheopkorus, de drager van den elek-

trischen stroom bij de toepassing
van het Faradismus.

Rhetoranche, de keelontsteking bij

den redenaar, welke zich door
aanhoudend en luid spreken ont-

wikkelen en somwijlen met den
dood eindigen zoude.

Rheuma, de vloeiing, bovenmatige
ontlastin" van slijmaehtige stof-

fen uit den neus en de lueht-

wegen.
Rlieumaestlmis, de rheumatisehe

prikkeling of pijn ten gevolge

van rheuma, 0. H. Schultz.

RkeumoA-thrilis, eene yolgens som-
migen uit rheumatisch priinair

lijden ontstane jicht.

Rheumarthrosis, het rheumatismus
van de gewrichten.

Rheumatalgia, de rheumatisehe pijn

:

adj. rheumatalgicus.
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Rhenmatismus, = rheuma; adj.

rheumatieus.
Rheumatocolica, de rheumatische

koliek.

Rheumatodynia, tegenwoordig niet

wezenlijk verschillend van rheu-

matalgia; adj. rheuniatodynieus.

Rheumatopyra, —pyretos, de rheu-

matische koorts; adj. rheumato-

pyricus, —pyreticus.

Rheumodontalgia, de rheumatische

tandpijn.

Rheumophthahnia, de rheumatische

oogontsteking; adj. rheumoph-

thalmicus.
Rheumophthalmoblennorrhoea, ac

rheumatische oogslijmvloed.

Rheum-opneumonia, rheumatopneu-

monia, de rheumatische longont-

steking.

Rheumorchitis, de rheumatische bal-

ontsteking.
Rheumothorrkoea, de rheumatische

oorvloeiing.

Rhexis, de verscheuring, het bar-

stcn; haemorrhagia per rhexin.

eerie door het barsten van vat-en

ontstaande verbloeding.

Rhicnosis, het rimpelig worden, in-

sclirompelen; rhicnotes, het rim-

pelig of versehrompeld zijn.
<

Rhigos, de koorts, koude, huivering.

Mm, de neus ; rhines, de neusga-

ten; adj. rhinicus.

Rhincdgia, de neuspijn; adj. rhinal-

gicus.

Rkinanchone, rhinangia, de vernau-

wirig van den neus.

Rhinardralgia, eene pijn in een van

de neusholten.

Rhinarium, een kleine neus; entom.

het voorste deel van den neus.

Rhinelcos, eene neuszweer.

Rhinencephalus, eene_ misgeboorte
met een snuitaehtigen neus en
slechts een oog, Geoffroy St. Hi-
laire.

Rhinencliysis, het inspuiteu in den
neus; rhinenehyta remedia, mid-
delen om in den neus te spuiten.

—tes, de neusspuii
neusontsteking; adj.

Rhinenehyta,

Rhinitis, de
rhiniticus.

RMnoblenmrrhoea, eene skjmvloei-

ing nit den neus; adj. rlvmo-

hlennorrhoicus.
RMnobyon, rhinobysma, een werk-

tuig om den neus te stoppen, tot

het tamponeeren van de_ neusga-

ten bij profuse verbloedingen.

Rkinoearcinoma, cleneuskanker; adj.

rliinocarcinomaticus, —tosus.

Rhinocatharrhus, neuscatarrhus.
_

Rhinocleisis, de sluiting, verstopping

van den neus.

Rhinocnesmus, het jeuken, kriewe-

len in den neus.

Rkinodynia, de pyn in den neus;

adj. rhinodynicus.

Rhmogramma, de zoogenoemdeneus-

trek, welke aan hot bovenste ge-

deelte van den neusvleugel be-

gint, in een halven cirkel de

buitenste lijn van de commissunr

der lippen omvat, en. inzonder-

heid in verband met den wang-
trek, een karakteristiek kenteo-

ken van onderbuikslijden zijn

zoude, Jadelot.

Rhinolit'hos, een traansteen in den

neusgang, ductus nasalis of ea-

nalis lacrymalis; adj. rhinolithi-

cus.

Rhinoplionia, het spreken door den

neus; adj. vhinophonicus.

Rhinoplastica, —ce, de kunstmatige,

operatieve vemieuwing van den

neus; adj. rhinoplasticus.

Rhino-polypus, eene neuspolyp.

Rhinopiek rhinopicus, een over den

neus scheelziende ; rhinoptia, rhi-

nopia, rhinopsis, het scheelzien

over den neus.

Rhinorrhagia. het neusbloeden; adj.

rhinorrhagicus.

ffliiwrrhaph, —pMa, de neusnaad.

de operatie van de zoogenoemde
epicanthis door middel van het

uitsnijden eener huidplooi aan

den neuswortel, v. Ammon.

Jihinorrhoea, eene uitvloeiing uit

den neus: adj. rhinorrhoicus-

Rhinoscopium, de neusspiegel, Luer.
Rhinostegnosis, —stenosis, neusver-
stoppmg, —vernauwing.

Rhinotrkhes, sing, rhinotrix, de ha-
ren in den nous.

PJiipipterus, rhipopterus, waaier-
vleugelig.

Rhi'pis, de waaier.

RMza, de wortel; adj. rhizodes. rhi-

zoides, worfcelachtig; rhizoticus,

den wortel betreffond.

Rkizagra, de worteltang, tot het
uittrekken van de tandwortels.

Rhizobkistae plantao, de wortelkie-
men, wortelkiemcnden, de groo-
tere afdeeling der geoblasten,
welker zaad een snaveltje heeft

en aanstonds wortels nitdrijft.

Rhizocarpus, wortelvruehtig.
Rhizogonkim, een loofmos met

vruchtdragende wortels.

Rldzologia, het verzamelen van wor-
tels, het kruidenlezen, voor apo-
theken, de leer aangaande de
wortels; rhizologns, een verza-
melaar van wortels of kruiden.

Rhizoma, de wortelstok; het zie-

kelijk gevormde wortelvezelweef-
sel, Eitgen; adj. rhizomaticus,
den wortelstok betreffende; rhi-

zomatodes, —toides, —toideus,
wortelstokachtig, wortelstokvor-
mig.

Rhizonychia, de nagelwortel, eene
ziekte van den nagelwortel.

Rhizomorpha, een in diepc putten
voorkomend plantengeslacht. be-
staande uit sterk phosphorescee-
rende wortel achtige vormsels.

RMzophagus, wortetcn etencl, van
wortelen levend.

Rliizophloeinum, rhizophloeum, de
wortelbaststof, = phloridzine.

Rliisopoda, wortelvoetigen, de laag-
ste klasse der protozoa.

Rhizosis, het wortelen, het wortel
schieten.

Rhizospermae, plantae of filices,

varenkruiden, welker vrucht aan
den wortel een kogel- of knol-
achtig voorkomen heeft.

RMzospSra, rhizosporae plantae, ge-
wassen welke zieh door de wor-
tels voortplanten, 0. H. Schultz.

RMzotomia, het wortels snijden; bij

de ouden — pharmacia; rhizo-
tomus, bij de ouden = pharma-
copoens; wat cle wortels afsnydt
en vernietigt, vandaar ook : gron-
dig genezend.

Rkodaene, rhodinacne = acne ro-

sacea, Bateman, de zuipersvinnen,
koperneus, Mason Good.

Rhodxmium, liet rhoclan, zwavel-
cyan, als zoodanig afzonderlijk

niet bekend, maar enkel in zijne

verbindingen, Schlossberger.
Rhodelaeon, --urn, rozenolie.

Rhodeoretiiium, het in aether onop-
losbare bestanddeel van de ja-
lappehars; rhodcoretinicum aci-

dum, het rhodeoretinczuur, een
omzettingsprodukt van het met
water bevattend alkali behan-
delde rhodeoretine.

Rhodinos, roosachtig, rosatus; rho-
dinon oleum, rozenolie.

Rhodion, rhodium, een door Wol-
laston in het platina-erts ont-
dekt, zeer broos, zeer moeielijk
smeltbaar metaal; vroegere be-
naming van een zeer scherp bij-

tend poeder.
Rhodius, rooskleurig, rozerood, roze-

geur verspreidend.

Rhodizicus, rhodizonzuur bevattend;
acidum rhodizicum, het rhodi-

zonzuur; bij.de distillatie van
kalium, uit C K met kool, zijn

de kaliumdampen vergezeld van
eene zwarte massa, welke uit

C7 C7 -f-K schijnt te bestaan en
zieh bij oplossing in water ont-
bindt. Hierbij zou zieh eerst het
kalizout van een zuur vormen,
welks meeste zouten rozerood
zijn gekleurd, en welke men
daarom rhodizonzuur noemde. In
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eene oplossing in water ontbindt

zich dit zout zeel spoedig, en

onder zijne omzettingsprodukten

vindt men zuringzuur en krokon-

zuur kali.

Rhodocrinus, een geslacht van en-

crimeten.

PJiod.omel, —meli, rozehonig.

Rkodosaueharum, de rozesuiker; adj.

rhodosaccharinns

.

R]iodostagma,h.ch gedistilleerde, door

distillatie verkregene, rozewa-

ter; de gedistilleerde rozcnolie.

Rhodotannimm aeidum, het rhodo-

tannzuur, nit de bladeren van
Rliododendron ferrugineum, in

zuiveren toestand een barnsteen-

geel, zuuracbtig wrang smakend
poeder.

RhodoivantMnum, eene gele kleur-

stof, welke zich afzet als men
rhodotannzuur met meniraalzu-

ren verwarmt.
Rhoe, de vloeiing, uitvloeiing; adj.

rhoicus, rhoodes, vloeiend, vlie-

tend, aan eene uitvloeiing lij-

dende.
RJwebdcsis = anarrhophesis, het

slnrpen, inslurpen.

Rlwezus, kattegespin, —gesnor, by

vele hartziekten waarneembaar.

Rhoge, rhogma, —me, —mus, rhox

== rhegma, een lange schedel-

spleet.

Rhombedron, rhomboedrum, een

lichaam of een kristalvorm met
ruitvormige vlakken.

Rhomboctaedron, een lichaam of kris-

tal met acht ruitvormige vlakken.

Rhombododccaedron, rhomboidalido-

deeaedron, een lichaam mettwaali
ruitvormige vlakken.

Rhombus, het ruiteiiviervlak of het

schuine vierkant; zool. tarbot;

adj. rhombeus, —bicus, —bodes.

—boides, —boideus, —boidalis,

ruitvormig ; musculi rliomboidei,
de ruitvormige spieren, aan den
rusy; bot. b. v. folium r.

Rhomrna, rophema, het opgeslurpte,

— EHYPOS.

een slurpmiddcl, slurpei ; ook wel

:

het sorbet bij de Turken.

Rhonchus = rhenchus, bet knar-

sen ; tegenwoordig gewoonlijk het

snorke'nde geluid m zieke lon-

gen ; r. crepitans, het knappende,

r. consonans, het consoneerende.

r. cavernosus, het holte-, rhon-

chus sibilans, het fluitende,_ r.

humidus en siccus, het vochtige

en drooge knappen of snorken;

adj. rhonchodes, rhonchosus.

RkopoMsmus, het slaanmet deknods

;

de sterke erectie van het man-
nelijk lid.

Rho'pal(yn,, de knods, het manne-
lijk lid.

Rkbpe, cle aandrang van eene vloei-

stof; de ziekelijke aandrang van

bloed of sappen naar eenig deel.

lihophesis, het inslurpen.

Rhotacismus, het te scherp uitspre-

ken van de letter E, het zooge-

noemde brauwen.
Rhyas, de tranenvloed, het wegte-

ren van de carnnculae laerymales.

Rliynclwiil.es, de fossiele kaken van
koppootigen.

Rhynckonella, een geslacht van fos-

siele armpootige tweekleppige

weekdieren.
Rhynchosaurus, een saurier uit de

Warwick-zandsteenen.
Rhynchotus, een insekt met langen

snuit.

Rhjnchus, de snuit, snavel.__

./'Jtyophthalmuria, de uitvloeiing van

urine uit de oogen.

RhyostomMuria, cle ontlasting van
urine uit de speekselklieren en

andere deelen van de mondholte.

Ptkyparia, de vuilheid, onreinheid

der eerste wegen; adj. rhypa-

rus.

Rkypia, rypia, rupia, eene huic-

ziekte met hypertrophisehezweer-

vormingen, welke laatste in vorm

eenige overeenkomst hebben met

eene indische mnnt: de ropy.

Rhypos, rhypus, de vuihgheid, in-

RHYPTICA EEMEWA — ROSINDEXUM.

-*.

zonderheid op de huid, op uit-
slag of zweren.

Rhyptica remedia, zuiveren de rnid-
' delen.

Rhysis, het uitvloeien.

Rkyssema, de rhnpel; adj. rhyssos,
een armzalig voorkomen bezit-
tend.

Rhytdminthes, de gerimpelde wor-
men, helminthen.

Plhythmus, de tijdmaat; bij sommi-
gen, Henle: = typus/b. v. bij

tusschenpoozende koortsen; adj.
I'hythniieus.

PJvytidosis, het rimpelen, gerimpcld
worden, wegteren des oogappels,
waarbij de uitwendige vliezen
zich rimpelen; adj. rhyfcidoticus.

Rhytis, de rimpel.
Rigiditas, de stijfheid, strakkeid

:

adj. rigidus, stijf, broos, b. y.
cutis; verb, rigeo, ere, stijf of
strak zijn; rigesco, ere, stijfwor-
den.

Rigor, de verstijving; rigor mortis,
de doodsverstuving ; rigor ner-
vorum, de stijfkrainp, tetanus.

Rima, eene spleet, kloof; rirna pu-
dendi, de schaamspleet; rima
palpebrarum, de ooglidspleet:
dimin. rimula; adj. rimosns, ge-
spleten, spletig, b. v. caulis.

Ringens, bot. grijnzend, den mond
openend, b. v. flos of corolla.

Ripa, de oever; adj. riparius.
Risigallum, rissigalium = Eealgar.
Risus, het lachen: risus sardonius,
het krampachtige lachen, de lach-
kramp; adj. risorins, het lachen
betrefiend, lachen veroorzakend

;

musculus risorius santorini, de
lachspier, een bundel Tan de
musculus latissimus dorsi; verb,
ricleo, ere.

Ritus, het gebruik, de gewoonte;
ritus ecclesiasticus, het ceremo-
nieel bij godsdienstige of andere
plechtigheden.

Rhus, een kleine vloed of stroom,
een beek: rivus electrieus. de

I
elektrische stroom; adj. rivalis.

Rob, roob, rohab, een verdikt vrncli-
tensap, b. v. roob dauci, juniperi.

Robur, de kracht, sterkt'e; verb.
robOro, are; roborantia remedia.
versterkende middelen.

Roccellinmum, ontstaat bij het ko-
ken van beta-orsellzuur met wa-
ter of alkohol: witte, haarvor-
mige, als zijde glinsterende kris-
tallen, welke met loodkalk eene
bestendige groene kleur vormen;
in kokend water niet, in koken-
den wijngeest moeicliik oplos-
baar. Roccellinicum acidum, het
rocellzunr, eene soort van vet-
zuur, dat van de andere zuren
der korstmossen geseheiden kan
worden, doordat het met kalk
een onoplosbaar zout vormt.

Rodens. knagcnd, afvretend, b. v.

dolor, eene knagende pyn: verb,
rodo, ere, afkhagen, afvreten;
subst. rosio, het afvreten.

Rorella, de fijne dauw.
Ros,_ de dauw; ros sylvcstris,. de
wilde rosenmarijnstrnik, Ledum
palustre; adj. rorifer; roriferus,
dauw brcngend of aantrekkend

;

rorulentus, entom. bestoven : verb,
roro, are, daiwen, druppelen ; ro-
ratus, roriclus, bedauwd.

Rosa, de roos; = erysipelas; adj.
rosacens, roseus, rozig, roosach-
tig, rooskleurig; bot. corolla ro-
sacea, wanneer zich vijf vrij ronde,
regelmatige,byna zittende bloem-
blaadjes vertoonen ; rosatus, met
rozen bereicl of bedeeld, b. v,

unguentum, rozezalf; mel r.,

rozehonig.
Roseola, eeh roosje, een huiduitslag,

overeenkomende met dat van het
roodvonk, nu eens koortsachtio-,
dan eens zonder koorts, zelfstan-
dig of ook symptomatisch, b. v.

bij typhus.
R.osindenum, yolgens Berzelius een

ternair radikaal, als welks oxvde
hij het indine beschouwt.
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Rositum, een rood pigment in roode
|

wijnen.
Rossalia, rossania, in en bij Na-

pels: de vuurvlekken. purpnrae;

somtijds: de rnazelen.

Rostrum, de snavel, ook de snuit;

rostrum sphenoidale, de wigge-
beenssnavel, eene uitstekende Iijst

aan net voorste gedeelte van het

wiggebeenslickaani ; dimin. ro-

stellum, een kleine snavel of

snuit; adj. rostratus, gesnayeld,

snavelvorinig, b. v. bot. pericar-

pium.
Rota, het rad; dimin. rotula, een

klein rad. eene kleine rol ;_anatoni.

rotula of eminontia eapitata, de

hoofdvormige verhevenheid aan

het einde van het opperarmbeen,

tusschen de rol en den buitcn-

sten gewriehtsknobbel ; rotulae,

pharmac. kogeltjes, bolletjes, b. v.

rotulae rnenthae piperitae.

Rotatio, het draaien, draaigewricht

;

verb, roto, are; bot. corolla ro-

tate, de radvormige bloemkroon.

Rotator, anatom. = rolheuvel ; ook
= rolspier.

Rotundio, de afronding; verb, ro-

tundo. are; adj. rotundatus.

Rotundiias, de schijfvormige ron-

ding; adj. rotundas, rond, schijf-

vormig.
Rubtdo, de roodheid.

Rubefatiens, rood makend, b. v.

remedia, rood makendemiddelcn,

verb, rubefacio, ere.

Rubellus, roodachtig; ruber, ruhens,

rood; verb, rubeo, ere, rood wor-

den, zich schamen.
Rubeola, gewoonlijk rubeolae, plur.,

roode stipjes.

Rubens, rood; stibium sulphuratum

rubeum = kermes minerale.

Ruberythrinkum aeidum, het rube-

rythrinezuur, een zuur koolhy-
draat uit een afkooksel in water
van oost-mdisehen meekrapwor-
tel bereid, kristalliseert in als
zijde glinsterende, heldergele zuil-

tjes, lost moeielijk op in koud,

gemakkelijk in heet water, al-

kohol en aether, met eene goud-

gele kleur; in waterhoudende

bijtende alkalien lost het op met

hloedroode kleur, en gaat, met,

overvloedig kali gekookt, over

in eene purperen vloeistof, uit

welke zich door zurenhet nice-

krappigment, alizarine, in oranje-

gele vlokken uitscheidt, terwijl

in de oplossing suiker ver-

schijnt.

Rv.bia tinctorum, de meekrap.

Rubiacinum, het meekrap-oranje-

geel, eene kleurstof in meekrap,

Sristalliseert in glinsterende

plaatjes of naalden, die eenigs-

zins in groen overgaan en zich

volkomen laten sublimeeren; in

kokend water of wijngeest lost

het eenigszins op met gele, in

alkalien met purperen kleur,

wordt uit de laatste oplossing

door zuren in gele vlokken ne-

dergeplol't; rubiacinicum aeidum,

het'rubiacinezuur, ontstaat door

oxydatie van rubiacine, wanneer

men het met eene oplossing van

ijzerchloride of salpeterzuur ijzer-

oxyde kookt.

Rubianum, eene bittere stof in den

nieekrapwortel.
.

RuUchlorkum aeidum, het rubi-

chloorzunr, een ontbindingspro-

dukt van hetmeekrap-afkooksel;

kleurloos, in water en alkohol

oplosbaar, onoplosbaar in aether.

bijna reukloos, flauw van smaak.

Met zoutzuur verwarmd, wordt

het aanvankelijk blauw, vervol-

gens groen, en zet een donker-

groen, in alkalien met eene bloed-

roode kleur oplosbaar poeder,

chlorrubine af.

Rubicundus. rood.

Rubiqo, roest, brand in het koorn.

Rubor, de roodheid, schaamrood-

heid. ook de schaamachtigheid.

Rubrica, rood krijt.

KUCTAMBN — BUTINUM.

Ructamen, ructatio, ructus, het op-
rispen.

Ructiositas, eene habitneele opris-

ping; adj. ruetuosus.

Ruderatnm, een puinhoop.
Rudimentum, het eerste ruwe be-

gin; het overblijfsel.

Radis, ruw in handelingen, onhe-
schaafd; subst. ruditas.

Ruditus, het schreeuwen, vooral

ook het balken van den ezel.

Jtufiyallicum aeidum, het roode gal-

luszuur, kermesroode kristallen,

welke het met zwavelzuur ver-

warmde gallusznur afzet.

Rufinum, eene roode hars, ont-

staande wanneer zwavelzuur in

de koude op salicine werkt.

Rufns, roodachtig, roodharig.
Ruga, de rimpel, vouw, plooi; adj.

rugosus, rimpelig, gevouwen, ge-

plooid; bot. b. v. folium, een
gerimpeld blad; rugosissimns,

entom. zeer oneffen; rugositas,

het rhnpelen, ineen schrompelen,
fronsen, corrugatio.

Rumen, de eerste maag of pens bij

de herkauwende dieren.

Ruminalio, het herkauwen; verb,

rumino, are; ruminantia anima-
lia, de herkauwende dieren; ru~

minatus, bot. gemarmerd, b. v.

endospermium ; afgeknaagd.
Rumpens, verbrekencf.

Runcina, de zaag; adj. nmcinatns,
bot. sehaafsgewijs vindeelig, b. v.

folium.

Rapes, cle rots, klip, de schaam-
lippen by de vrouw; adj. rupes-
tris.

Rupia _= rhypia.

Ruptibilitas, de breekbaarheid; adj.

rirptibilis, ruptilis, bot. open-
scheurend. b. v. pericarpium, een
pericarpium dat zich onregelma-
tig opent.

Ruptio, ruptura, het verseheuren,

de^ seheur,_ splect, het barsten;
adj. ruptorius, verscheurend; rup-
torium remedium, een het open-

breken van een gezwel bevorde-

rend middel; verb, rumpo, ere.

Rus, het veld, het land; rustieus,

rusticanus; adj. het land betrcf-

fend, boersch; subst. de landman,
boer ; rusticitas,hetboersche yooy-

komen of gedrag; verb, rusticor,

ari, op het land'leven.
_

Rusci oleum, de berkenolie.

Rusma, het bijtmiddel om de haren
te vernietigen bij de Tnrken.

RuWAnum, een met saliretine po-

lymere stof, daar de formnle het

dubbel is van die van het laat-

ste. Het ontstaat door de wer-
king van sterk zwavelzuur op
saligenine of salicine, is slechts

in verbinding met zwavelzuur be-

kend. Deze verbinding is paars,

in zwavelzuur, maar niet in water
of alkohol oplosbaar.

_

Riitinum of aeidum rutinicum, het

rutine- of rutidezuur, yolgens
Schlossberger waarschijniijk iden-

tisch, deels in de bladeren van
de wijnruit, Rxita graveolens vol-

gens Borntrager; deels in de

bloemknoppen van Capparis spi-

nosa, kappers, volgens Bochleder

;

deels in de chineesche gele bes-

sen, volgens Stein. Het rutine-

zuur, van Borntrager en Bochle-
der, vormt kleine geelachtige

kristallen, die zich niet laten

ontkleuren; het is smaakloos,
klem-t in zijue alkoholische op-

lossing lakmoes rood, smelt bij

180° zonder water af te geven,

en verstijft bij het bekoelen in

kristallen. Onder toetreding van
lueht gesmolten riekt het naar
caramel en verbrandt ten laatste

met vlatn. Het is in koud water

eii alkohol bijna onoplosbaar,

gemakkelijk in beiden bij het ko-
ken oplosbaar. Met matig gecon-
centreerde mineraalzuren kleurt

het zich aanstonds citroengeel

en lost zich bij verhitting met
de zelfde kleur op.
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Sabadillinurn, een alkaloids in sa-

badillezaad en witten nieswortel,

kristallijn, zeszij dige zuilen, kleur-

loos, onverdraaglyk sckerp, smelt

bij 200° en lost op in kokend

•water. Sommigen houden het voor

eene natronverbinding van vera-

trine.

Soindum, het zand, gruis; sabuluni

conari, het hersengruis in de pijn-

appelklier; adj. sabulosns.

Saburra, meestal saburrae, ballast,

onreinheden der eerste wegen;
saburrae verminosae, ongemak-
ken ten gevolge van wormen;
adj. saburralis.

Sacchar, saceharuro,_ suiker; s. hor-

deatmn, gerstesuiker; s. lactis,

melksuiker; s. melitense, inelis-

suiker; s. saturni = plumbum
aceticum; adj. saccharatus, met
suiter bedeeld, gesuikerd, b. v.

aqua, suikerwater ; saccharinus,

suikeraehtig, met suiker over-

eenkomend; saccharina remedia,

suiker bevattende middelen.

Saccharinita, de klassen der plan-

tensuikers, in welke de riet-,

manna-, druive-, zoethoutsuiker,

enz. onderafdeelingen vormen,

Desvaux.
Saccliarite, een soort van veldspaat,

het sacchariet.

Saccharogala-cticus, saccholactieus,

melksuikerzuur bevattend, b. v.

aciduria, het melksuikerzuur.
Saccharogalactorrhoea, een melkvloed
met groot suikergehalte.

Saccharolea, zoogenoemde oliesui-

kers, elaeosacchara, Beral.

Saccharolica, de suikerverbindingen
in het algemeen, volgens Beral.

Sacc/iaro-myee. de gistingszwam, in
op gistende zelisfcandigheden.

Saccharorrhoea, de uitseheidmg van

zoete stoffen; de ziekelijke ont-

lasting van suikeraehtige stoffen,

b. v. met de urine, het speeksel,

de uitwerpsels uit de longen, enz.

Saccharurea, geneeskraehtige _
sui-

kerverbindingen met vloeibare

middenstoffen, b. v. stropen,

Beral.
Sacchogummita, saccharogunimita,

volgens Desvaux: de eigenaar-

dige suikerstof in het zoethout.

Saccholactas, bij nieuwere fransche

sckeikundigen : een melksuiker-

zuur zout, later ook mucas, slijin-

zuur zout genoemd.
Saccocystis, saceurocystis = paru-

rocystis, de nevenpisblaas.

Saccus, de zak; dimin. sacculus:

saeenli medieati, kruidenzakjes;

adj. saceatus, met een zak, b. y.

hydrops, zakwaterzuckt : saeci-

formis, saccodes, zakvormig, zak-

achtig.

Sacer, heilig ; morbus sacer, de epi-

lepsie; os sacrum, het heiligbeen

;

sacralis, het heiligbeen betreffend,

daartoe behoorend, b. v. regio,

de heiligbeensstreek.

Sacdma. het evenwicht, tegenwicht.

Sacrocoxalgia, eene coxalgie met
aandoening van het heiligbeen,

Larrey.

Sacrococcygeus, het heilig- en het

stuitbeen betreffende,

Sacrosanctus, geheiligd, gewijd, b. v.

mos, de geheiligde gewoonte;

vervloekt, den onderaardschen

goden gewijd.

Saevus, wild, woest, gruwzaam;
subst. saevitas._ saevitia, saevi-

ties; verb, saevio, ire.

Sat/a. eene tooveres. heks.

Sagacitas, de scherpziehtigheid, be-
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zadigdheid; adj. sagax, oprnerk-
zaam, waarnemend, sekerpzichtig.

Sagena, de mantelzak ;= omentum.
Saginaiio, het mesten; verb, sagino.

are.

Sagitta, de pijl; adj. sagittalis. pijl-

vormig, pijlachtig, b. v. sutura,

de pijlnaad; Sagittarius, op pijlen

betrekking kebbende, b. v. vene-
num, het pijlvergift; sagittatus
= sagittalis; met pijlen; bot.

folium s., een pijlvormig blad.

Sahlite, een verseheidenheid van
angiet, het sahliet.

Sal, net zout; sal saliuarum, het
zout der salinen- ofzoutbronnen

;

sal fodinarum offossile, het steen-
zout; sal marinum, het zeezout;
sal thermarum carolinensium,
het zout van het karlsbader wa-
ter; adj. salinus, zoutachtig; sa-
litus, ingezouten, gepekeld; sal-

sus, gezouten.
Salacitas, de geilheid; adj. salax.

Salebra, eene hobbelige plaats; adj.

salebrosus, hobbelig.
Salicinum, eene ternaire bittere stof

in verschillende soorten van wil-
gen- en populierbast, indeknop-
pen van de spiraeabloemen, ook
in de bevergeil; kristalliseert in
witte, glinsterende schubjes, is

in heet water geruakkelijk oplos-
baar; in alkohol lost het op tot
een gelijk gewicht, in aether in
het geheel niet. Het is volkomen
neutraal, verliest bij 100c geen
water, smelt bij 120°, en ont-
leedt zich by eene hoogere tem-
peratuur. Sterk zwavelzuur doet
net eene roocle kleur verkrijgen.

Saliconwn, — phenol of spiro'l."

Salkylum, —cylium, een hypothe-
tisch radikaal van de salicylvcr-
bindingen; acidum salicyllcum,
het salicylzuur, ook spiroylzuur.
ontstaat door oxydatie van spi-
raea-olie.

Saligeninum,Gu H° O 2 4- 2 HO, ont-
staat bij gisting van 150 deelen

salicine met 200 deelen water
en 3 deelen emulsine bij de tem-
peratuur van 37°, bij welke het
uit de druivensuiker bevattende
oplossing kristalliseert; de kris-
tallen zijn rhomboidaal, glinste-
rend, vet op het aanvoelen, in
heet water, alkohol en aether
gemakkelijk oplosbaar, smelten
beneden 100° en verstijven bij 82s .

Scdina, eene zout- of pekelbron;
adj. salinaris, salinarius; balnea
salinaria, zoutbaden.

Saliretinum, watervrg saligeuine,

ontstaat daaruit, of uit salicine

onmiddellijk, door het met ver-

dunde mineraalzuren te koken,
is in water en ammoniak onop-
losbaar, oplosbaar in alkohol.

aether, bestendige alkalien en
sterk azijnzuur. Het is isomeer
met benzoine en bitter-am andel-
olie.

Saliva, het speeksel; adj. salivalis,

het speeksel betreffend, b. v.

glandulae, calculi, de speeksel-

klieren, —gangen, —steenen; sa-

livans, speeksel bercidend, spu-
wend; salivantia remedia — sia-

logoga.
Salivanum, een speekselglas, spuw-

gias, voor zieken die aan speek-
selvloed lijden of speeksel uit-

werpen.
Salivatio, de speekselvloed.
Salpingernphra.vis, de verstopping

der buis van Eustaehius; adj.

salpingemphracticus.
Salpingitis, de ontsteking der buis

van Eustaehius; adj. salpingiti-

cus.

Salpingocatheterisrmis, het cathete-
riseeren der buis van Eustaehius.

Salpingocyesis, de zwangerschap in
de ba'armoedertrompetten ; adj.

salpingocjreticus.
Saljnngokaiylvylinus, de buis van

Eustaehius en de huid betref-
fende; musculus salpiugostaphy-
linus — musc.circumliexus palati.



384 SaLPINGOSTENOCHORIA —

i

SAPHEKUS

Salpingoslenochoria. de vernauwing
der buis van Eustacbius.

Salpingysterocyesis, de baarmoeder-
trompetten- en baarmoederzwan-
gerschap, wanneer het embryo
zich aanhecht waar de bnis ran
Fallopius in de zelfstandigheid

van de uterus daalt.

Salpinx, de trompet, eene buis,

meestal die van Eustacbius; adj.

salpingicus, eene buis in het al-

gemeen of de trompet van Eusta-
chius betroffencl.

Salsarne-ntarius, een verkooper van
gezouten waren, voedsel.

Salsamentum. pekel.

SaUedo, salsilago, .salsitudp.salsugo,

het gezouten zip, de gezouten
toestandj adj. salsedinosus, sal-

silaginosus. gezouten.
Sollaho, het dansen ; adj. saltato-

rius, b. v. pedes, zool. spring-
voeten ; verb, salto, are.

Sa-ltus, de sprong, het springen;
met bosch begroeide bergrug'gen
door afgronden afgebroken; de
vrouwelijke schaamspleet; verb,

salio, ire, springen, hnppelen.
Sahibris, heilzaaro, voor de gezond-

heid dienstig: subst. salubritas,

de heilzaamheid, de gezondheid;
salubritas regionis, de gezonde
luehtsgesteldheid eener plaats.

Salus, het heil, het wel zijn, de
gezondheid; adj. salutaris, heil-

zaam, heil brengend.
Salutatio, het begroeten, heil wen-
^ schen ; verb, saluto, are.

Salvatella, vena, ontspringt rut het
huidadernet aan den rug van de
hand en den kleinen vinger en
voert haar bloed naar de vena
basilica.

Sanadme, glasachtig veldspaat, een
verscheidenheid van orthoelaas
of potasehveldspaat.

Sanatio, de genezing; sanabilitas,
de geneeslijkheid ; adj. sanabilis,
genoeslijk; verb. sano. are.

Sanctus, heilig; subst. sanetitas.

Sanguiductus, de bloedleider.

Sanguiferus, bloedvoerend.
Sangmjlcatio, de bloedbereiding.

Sanguinatio, het bloedig makes.
Sanguis, het bloed; adj. sanguina=

rius, bloederig, bloed leverend;

sanguineus, bloedig; sanguino-
lentus, zeer bloedig, met blood

bedekt; sanguinosus, zeer ryk
aan bloed.

Sanguisuga, de bloedzuiger.

Sanidodes, sani odes, bordvormig

;

bij eenige geneesheeren : een
mensck met zeer vlakke, bord-
vormige borst.

Sanies, een stinkende etter, ichor;

adj. saniosus, deze bevattend,

Sanitas, de gezondheid; adj. sanus.

Santalinum, een rood pigment in

het sandclhout; volgens Meier
komt in het sandelhout als boofd-
zakelijk rood pigment een hars-

zuur voor, en daarnevens eene
reeks van indifferente stoffen van
gele of bruine kleur.

Santordnum, het santonine of san-
tonzuur, in het wormkrnid, d. i.

in de nog niet uitgebloeide bloem-
knoppen van de Artemisia San-
tonica of Contra, wellicht aan
kaliuinoxyde gebondeu, is reuk-
loos, smelt bij 186° tot eene kleur-
looze vloeistof, die aromatiscli
riekt. en gedeeltelijk vervluch-
tigt, in hoest verwekkende dam-
pen. In koud •water is het bijna
onoplosbaar, oplosbaar in 250
deelen kokend water, gemakke-
lijk in alkohol en aether; de
verwantschap tot bases is zeer

gering. lleldt beschouwt het san-
tonzuur als eene kristallijne bars,

waarmede zijne gedeeltelijke ver-

vluchting in strijd is.

Saphenus, zichtbaar, voelbaar; vena
saphena magna en parva, de
groote of binnenste en kleine of

buitenste huidader aan het on-
derbeen, van welke de _eerste in

den stam van de dijader, de
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laatste in de ader der knieholte
overgaat.

Sapientia, de wrjsheid; dentes sa-
pientiae, de wijsheidstanden, de
verstandskiezen, de achterste, bo-
venste en benedenste kies aan
weerskanten ; adj. sapiens, wijs;
verb, sapio, ere, ' weten, ook wel
naar iets smaken; sapidus. wat
door den smaak kan worden
waargenornen.

Sapo, de zeep; adj. saponaceus,
zeepachtig, uit zeep bestaande.

iSaponea, zeepmengsels met genees-
^kraehtige stoffen, Beral.
zaponificatio, de zeepbereiding, ver-

zeeping.

Saponmum, eene eigenaardige, zeer
bijtende, in de oplossing in wa-
ter zeepachtig sehuimende stof,
in de wortels, hasten en vrueht-
seh alen van verschillende planten

;

eene witte, reuklooze massa, aan-
vankelijk zoet smakend, daarna
sterk bijtend, in water gemak-
kelijk, in heeten wijngeest vrii
gemakkelijk oplosbaar, in aether
onoplosbaar. Saponinicum aci-
dum, het saponinezuur, zoude
door eene oplossing van kali uit
aesculme zoowel als uit de 8a-
ponaria worden verkregen.

Saponulea, zeepoplossing in wiin-

^
geest, aetherische olie, Beral.

Saponurea, verbindingen van zeep
met harsen, extraeten, Beral.

Sapor, de smaak; verb, sapio. ere.
zie: sapientia.

Saproporphjrotyphis, de rottende
scharlakentyphus.

Sapros, rottend, stinkend, ranzig.
Saprostoma, een onaangename reuk

uit den mond; adj. saprostoraa-
ticus, saprostomus. een stinken-
den mond of adem hebbend.

Saprotas, saprotes, de rotting,' een
vuile stank.

Saprotyphus, de rotkoorts, de rot-
tende typhus.

Sara])odia, = platypodia.

Sampos, sarapus, de platvoet, breed-
voet.

Sarcepiplocele, eene vleeschnetbreuk,
b. v. de combinatie van eene
vleeschbreuk, sarcocele, met eene
netbreuk, epiploeele.

Sa,rcepiplomphalocele, —phalus. eene
vleeseh-net-navelbreuk.

Sarchydrocele, sarcohydrocele, de
combinatie van eene vleesch- en
waterbreuk; adj. sarchydroceli-
cus.

Sanidium, sarcion, sarcium, een
vleesclitepeltje, vleeschearuneula.
het zoogenoemde wilde vleeseh;= encanthis.

Sarana, bundel, last, lyfsvrucht.
Sarciva, —ne, het sarcine, eene

stof welke somtijds in uitge-
braakte massa's wordt aange-
troffen, is een uit ronde, teer-
lingvormig verbondene cellen be-
staande wier, welks karakteristiek
kenteeken juist in die teerling-
vormige verbinding der cellen be-
staat. Volgens Bamberger wordt
het slechts dan gevonden, wan-
neer de uitgebraakte massa veel
overblijfselen van gebruikt voed-
sel bevat.

Sarcites, een opzetting der vleezige
deelen

; bij sommigen = hydrops
anasarca; s. adiposus, vetlijvio-
heid; s. flatuosus = emphysema.

Sarcitis, de ontsteking van het spier-
vleesch of van o!e spieren; bij

sommigen = rheumatismus acu-
tus, of ook arthritis febrilis.

Sarcobasis, bot. een vleezige vrucht-
bodem.

Sarcocarpium, bot. = mesoearpiurn.
de

^
middenste parenchymateuse

zelfstandigheid van het pericar-
pium.

Sarcocele, eene vleeschbreuk, eene
sarcomateuse ontaarding van den
bal; adj. sarcoeelicns.

Sarcocolla, eene roodachtige slijm-
hars in Penaea sarcocolla; bij
sommigen: de vischlijm.

25
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SARCOCOLLINA — SARDONYX.

Sarcocollina, —num, eene eigenaar-

dige stof, welke het grootste ge-

deelte van de sarcocolla vormt.

Sarcocopta, sarcocoptes, sarcoptes,

de schurftmijt; adj. sarcocopticus,

Tan de schurftmijt afkomstig.

Sarcode, de vorroelooze contractiele

zelf'standigheid, Dujardin.

Sarcodermis, bot. het' tusschen^de

buitenste en binnenste zaadviie-

zen Iiggen.de vlies of het meso-
spermiuin, dat somtijds nauwe-
lijks zichtbaar is.

Sarcodermium of testa, hot. het

buitenste van dedriezaadvliezen.

Sarcolemma, het vleeschoinhulsel,
' van de vleeschvezels en bundels.

Sarcolite, een verscheidenheid van
analeime, een zeoliet, het sar-

coliet.

Sarcologia, de leer betreffende het

vleesch, het spiervleesch, de

vleesehvezelen ; = myologia; bij

soinmigen : de leer van de weeke
deelen des liehaams in het alge-

meen; adj. sarcologieus. sarco-

logus.

Sarclma, een vleesehgezwel; s. rne-

clullare, de mergzwam; s. uteri,

de vleezigebaarmoederpolyp; adj.

sarcomatous, —todes, —tosus,

vleescbgezwelachtig, met , een

vleesehgezwel overeenkomstig.

Sarcomaloscheocele, sarcomoscheo-

cele, sarcomatoscheum, sarcomo-

scheum, een vleesehgezwelbreuk,

hypersareose van den bal.

Sar'comphalon, —plialus, exompha-
lus polyposus, de vleesehnavel-

breuk, een vleeschuitwas aan den

navel; adj. sarcomphalicns.

Scircomyces, de vleeschzwam, Rit-

gen.
Sarcophagus, vleesch etend, vleesch

verterend; sarcophaga,— phagica
remedia, vleesch vernietigendc
of bi]tende middelcn.

Sarcophyia, een vleeschuitwas, zoo-
genoemd wild vleesch; adj. sar-

cophyieus, wild vleesch betreffend.

Sarcophyma, een vleesehgezwel, ook
== sarcophyia; adj. sarcophyma-
ticus, met wild vleesch bezet,

zulks voortbrengend, daarvan af-

komstig.
Sarcopoeus, vleesch vormend, den

groei van het vleesch bevorde-

rend.
Sarcopterygium, het zoogenoemde

vleesehvlies op het oog, ptery-

gium carnosum of vasculosum,

Petrequin.
Sarcopyodes, —pyoides, —pyoideus,

etterachtig en vleeschachtig ; spu-

tum sarcopyodes, een etterachtig

nitwerpsel nit de longen met
vleeschachtigc klompen, Hippo-
krates.

Sarcosimtm, 0°H7 0*, wordt bereid

uit kreatine door het lang met
bijtend baryt te koken. Zijne

kristallen zijn kleurloos, zee*

oplosbaar in" aether, smelt-en bij

100°, en vervluchtigen zonder
overschot achter te laten; met
onderseheidene zuren 1evert het

goed kristalliseerbare zouten.

Sarcijsls, de vleesehvorming, vleesch-

wording ; bij sommigen = hyper-

sarcosis of sarcoma; sarcosis os-

sium, de vleeschachtigc ontaar-

ding, verweeking der beenderen;

adj. sareotieas = sarcopoeus.

Sarcospongus = sarcomyces.

Sarcostosis, eene verbeening van
spieren; adj. sarcostotieus.

Sarcostroma, de ziekelijk gevornide

vleeschlaag over een oeen_, oi

slijmvlies; adj. sarcostromatieus.

Sarcosas, equus, asinus, enz.j adj.

een aan kuidwaterzucht lijdend

paard, ezel, enz., Vegetius Remaius.

Sarcolldasia, -thlgsis'de kneuzing of

kwetsing van het spiervleesch; sar-

cothlasma, eene kneuzing van het

vleesch; adj. sarcothlasmatieus.

Sardiasis, sardoniasis, een grijw-

zend lachen: adj. sardonius.

Sardonyx, een verscheidenheid van

onyx.

SARE — SCANDALUM.

Sare = essera, urticaria porcella-

nea, de porseleinkoorts.

Sariga animalia, de didelphis- of
opossumsoorten, buideldieren.

Sarmentum, een wortelrank, uit-

spruitsel; adj. sarmentosus.
Sarothron, —thrum, de bezem.
Sarmparillinum, parigline of smi-

laciue, eene ternaire bittere stof
in den sarsaparillewortel en in
china nova, uit het alkoholische
aftreksel daarvan verkregen, kris-
talliseert in kleurlooze naalden,
de oplossing smaakt walgelijk
bitter; het gemakkelijkst lost
het op in kokenden wijngeest
en aether.

Sartago, de pan, tegel.

Sartor, de kleedermaker ; adj. sar-
torius, b. v. museums, de klee-
dermakerspier, dewijl deze hoofcl-
zakelijk dient om het eene been
over het andere te slaan.

Sam, het vleesch; adj. sarcodes,

__
vleezig, vleeschachtig.

Sat, satis, genoeg toereikend; satius,
meer dan voldoende.

Satietas. het verzadigd zijn, verdrict
in iets; satiatus, verzadigd.

Scvtufactio, de voldoening; verb,
satisfaeio, ere, voldoen.

Saturalio, de verzadiging:pharmac.
eene saturatie waarbij een basis
of koolzunr zout door een zuur
verzadigd en het zunr geneutra-
liseercl is; adj. satur, verzadigd;
verb, saturo, are, verzadigen. ook
in phamiaceutische beteekenis;
saturatus, van de kleur: vol, don-
ker, intensief, b. v. rubor.

Satumu.% medic, het lood; adj. sa-
turninus, loocl bevattend. ' door
lood ontstaan, b. v. colica s.,

looclkoliek, eneephalopathia s,,

hersenlijden door opname van
lood.

Satyriasis, satyriasmu3, satyrismus,
eene van ziekelijke prikkeling
der geslachtsdeelen afhangende
geilheid, vooral bij den man.

Saura, sauria animalia- of amphi-
bia,

_
sauri, zoolog. de hagedis-

achtige dieren, als orde.
Saurocephalus, een geslacht van

sauroide visschen.
Saurodon, een geslacht van fossiele
rondschubbige visschen.

Saumirite, een onzuiver labradoriet,
het saussuriet.

Saaifragus, steen verbrijzelend ; re-

media saxifraga= lithontriptiea.

Saxum, de ' steen, de rots; adj.

saxeus, saxatllis.

Scaber, scherp, ruw; bot. caalis

seaber, een stengel die ruw of
scherp op het gevoel is; semen

scherp zaad; entom.
subst.

scabrum,
ongelijk

;

ruwheid.
Scabies, de schurft

scabrities, de

scabies ovilis

ulcerosa, de natte schurft bij het
schaap; adj. scabiosus, sclmrft-
achtig; contagium scabiosum, het
schurftcontagium.

Scala, de trap, ladder; ook in de
beteekenis van toonladder; zool.
de wenteltrap; adj. sealaris, b. v.

bot. vasa, trapvormige vaten.
Scalenus, ongelijk, ongelijk drie-

kan_tig;_ subst. sealenum, een on-
gelijkzijdige driehoek; musculi
sealeni, de driehoekige ribbe-
spieren.

Scatpellum, scalpeum, het mes, de
bistouri; scalpella, entom. de

_
laneetten of onderkaken, Kirby.

Scalprum, een beitel, houweel, schaa'f,

krabber; scalprum dentale, de
tandenkrabber, tot het afkrabben
van den tandsteen.

Scalpttira, scalpturigo, scalpurigo.
het schaven of krabben met eeu
mes; verb, sealpo, ere, afkrabben.

Scamnum, de bank; scamnnm Hip-
pocratis, de ckirurgische bank,
tot het rccht maken van kromme
of het herstellen van ontwrichtc
of g-ebrokene ledematen.

ScoMlalum, de aanstoot, de open-
lijke ergernis; adj. seandalarius.
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geslacht van de fa-

tot ergernis verstrekkencl, de er-

cenis betreffend; ook tot het

klimnien dienende.

Scandens, bot. opklimrnend, klau-

terend, b. v. caulis; verb, scando,

ere, beklimmen, klauteren.

Scapka, seaphos. de boot, de groeye

tusscben de helix en anthehx

van het uitwendig oor, dc boot-

vormige voorhoofdsband ;
dimin.

scaphion, seaphula; adj. scapbo-

des. seaphoides, seaphoideus,boot-

vorinig; os scaphoideum, het

scheepsgewijze beentje, het eene

aan den handwortel, het andere

aan den voetwortel.

Scaphander, scaphandrus, een zwein-

gordcl.

Scaphites, een r .

milie der animonieten.

ScapoUte, kiezelzuur-aluin, het sca-

poliet.

Scaptinum, het seaptine = psesti-

num, eene bijtende extractiefstof.

Scapula, het schouderblad; adj. sea-

pularis, b. v. fascia, een draag-

band. een sehouderverband : sca-

palar'ia, plnr., entoin. de schou-

derstukken.

Scapus, bot. de schaft, de bloem-

stengel, een onmiddellijk uit den

wortel opstijgende stengel, die

geene bladeren, maar sleehts

bloemen draagt en onverdeeld

is; entomol. het lange gedeelte

van de geknikte voelers: scapus

pili, het vrije gedeelte van net

haar.

Scarabaeus, —beus = carabus.

Scardamycta, —myctes, een kmp-
oogende ; scardamygmus,—myxis,

het lonken, knipoogen; adj. scar-

damyctieus, lonkend, het knip-

oogen betreffend.

Scarificatio, het verwonden der huid

of"ook van parenckymateuse dee-

len, b. v. de amandelen, door in-

snijdingen, het koppen; searifi-

catoriuin, een werktuig tot het

scarificeeren, een koptoestel.

Scarlata, scarlatina, ket_ roodvonk,

scharlakenuitslag ; adj. scarlati-

nodes, scarlatinosa, seharlaken-

achtig.

Scarlatino-niber, scharlakenrood.

Scatiatria, medieina stercoraria, de

drekgeneeskunde ; bij Panlhni:

de drekapotheek.

ScatocoUca, de door drek ontstaande

koliek, coliea stercorea of stereo

ralis.

Sealodiarrkoea, drekcliarrhee.

Scatoglisckrdies, de taaie, kleverige

toestand van den drek; adj. scato-

glischroticus.

Scatt, de noordsche of sibensche

bloedzweer, carbunculus scpten-

trionalis.

Scatula, de doos.

Scatum = sternum.

Scelalgia, de dijpijn; adj. seelalgi-

cus.

Scelanaspasis. het krampachtig om-

hoog trekken van de dijen_; het

opgetrokken zijn van de dij te-

gen het onderlijf; adj. seelana-

spasticus.

Sceleteusis, het uitdroogen of vcr-

dorren van een lichaani, de toe-

bereiding van eene munimie ;
het

balsemen; de bereiding van een

geraainte.

Scel-etia, de droogheid, magerheid.

Sceleton, —turn, —tzes, een geraamte,

uitgedroogd lijk, mummie.
Sceleiopoea, sceletopoeia, het berei-

den van een geraamte.

Scelocambotis, de dijverkromming

;

adj. scelocambotieus.

Scelbcopia, het afzetten van de dij.

Scelodesmus, de kniegordel, knie-

jicht, beenjicht.

Sceloncus, seeloncia, een dijgezwel;

= pklegmatia alba dolens.

Scelos, de dij, het dijbeen.

Scelotyrbe, het wankelen^der bee-

nen: = ehoreomania, Vitusdans;

bij Plinius: de scheurbuik. ,

Sana, de woning, een woonhuis,

tent, schouwtooneel, de schermen

SCEN06RAPHIA — SCHISTUS.

bij de^ vertooning van tooneel-

stukkeh ; in den schouwburg : het
optreden, gedeelte van een bedrijf.

Scenograpkia, de beschrijving van
een geraamte, van een tooneel.

Scenomeninx, een celvlies.

.Scenometamorphosis, de vervorniing
van_ eellen; scenometamoi'phosis
disci, de vervorming der discus-

cellen.

Scenos, de tent, hut: bij Aretaeus
en anderen: het lichaam, lijf.

Seenotheoria, de cellentheorie.

Sae-parnon, —num, —nws, een bijl,

houweel, schaaf, een dekverband,
bovendien: het lam, schaap.

Scepasterion, scepastra, scepastron,
net deksel, omhulsel, een bedek-
kende hoofdband, eouvre-ckef.

Scepsis, het zien; het zelfstandig
onderzoek; dikwijls — scepticis-

mns ; adj. sceptieus, meestal : twij-

felend; een twijfelaar.

Scepticismus, de van de grondstel-
ling van het twijfelen uitgaande,
wetenscbappelrjke beschouwing

:

= scepsis.

Schasis, schasmus, het krassen, in-
snijden, koppen; sehasma, de be-
kraste of gckopte plaats.

Sckasterion, —rnum, een werktuig
om mede te bekrassen of te kop-
pen; ook de snepper voor de
aderlating.

Sclieda, sehediasma, een ruwe om-
trek, ontwerp; vol gens sommi-
gen_: de lei, schrijftafel, scida:
diinin. schedula, een briefje.

Schema, een voorbeeld, het' raam,
vakvverk; adj. schematicus, vol-
gens een schema bewerkt.

Schernatisis, het vormen van een
voorbeeld.

Sckemati&mv.s, een als voorbeeld
of als richtsnoer samengesteld
vakwerk, eene voor verschillende
materialen passende aaneenvoe-
ging van vormen; ook de ont-
wikkeling en samenstelling van
een zoodanig geheel of stelsel.

&/ierlievo, de seherliewopest, een

in Illyrie en Dalmatie inheem-
sche vorm der venerische ziekte.

Schesis, de aanleg, neiging tot een

bepaalden toestand; adj. scheti-

cus, zekeren aanleg tot icts be-
zittend ; morbi schetici, of morbi
in schesi, ziekten welke nog in
hare ontwikkeling schn'nen te

verkeeren.

Schidacedon, de overlangsehe breuk,

van een been.

Schindalamos, schindalmus, scinda-

lamus, scindalinus, schindalesis,

het splijten, de spleetbreuk, =
schidacedon.

Schisma, de splitting, seheiding,

scheuring; in godsdienstig op-

zicht; het afwijken in den vorm
of in bijzaken van den gebruike-
lijken eeredienst; adj. schismati-

cus, scheurmaker, aldus noemt
men ter ondcrscheiding van de
eigenlijke ketters, haeretici, de-

genen welke sleehts in den uiter-

lyken vorm of in bijzaken van
den gebruikelijken eeredienst af-

wijken.
Schistocarpus, gespletene vrucliten

hebbend, b. v. plantae, planten
met gespletene vruchtdoos.

Schistocephalus, eene misgeboorte
met hoofdspleet, fissiceps.

Schistocoelia, een gespleten onder-
lijf, misgeboorte.

Schistocormus, eene misgeboorte met
eene spleet aan den romp.

Schistomelus, de splitting der lede-

maten, misgeboorte.
/Schistorrltachis', eene misgeboorte
met gespleten ruggegraat.

Schistosbmus, eene splitting des
lichaams, misgeboorte.

Schistostoma, de wolfsmond, mond-
spleet.

Schstothorax, de gespleten borst,
misgeboorte.

Schistotrachelus, de splijting van
den nek, van de halswervelen.

Schistus, adj. gespleten; subst. de
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lei; adj. sehistoides, —deus, lei-

achtig; schisticolor, leikleurig.

Scldza, eene spleet ; de schaanispleet

bij de vrouw.
Schizopterides, de spleetvaren, met
zaaddoozen welke met eene spleet

openspringen, Willclenow.
Schizopus, gespleten voeten of klau-

wen bezittend; gevingerd, van
teenen voorzien.

Schizotrichia, schizatrichia, P. J.

Frank, de splijting van de pun-
ten der haren.

Schorl, naar net zweedsche__woord
scorl, ook zwart toemialijn ge-

heeten.

Scia, de schaduw.
Sciagraphia, sciographia, hot scha-

duwen of een dunne onitrek;

eene teekening met de pen.

SciamacMa, een spiegelgeveekt.

Scientia, de wetenschap; verb. scio.

scire.

Sciropia, het schaduwen zien, don-
ker zien, als een gebrek van het

gezicbtsvermogen.
Scieros, beschaduwd.
Scillitinum, het seillitine of squil-

line, zeeajuinstof, eene braken
en purgeeren verwekkende bit—

tere stof in den wortel der scilla,

in water en wijngeest gemakke-
lijk oplosbaar.

Scimpodium, scimpus, een veldstoel_,

veldbed, een stoel dienstig bij

de verlossing.

Scintilla, de vonk; scintillatio, het

vonkelen; scintillatio oculorum,

net vonken springen uit het

oog.

Sciometria, het meten van_ den tijd

volgens de schaduw, bij de oos-

terlingen.
Sciopedion, het sehadirwenveld, het

na het sluiten der oogen zich

daarvoor vertoonende donkere
veld, Purkinje en Volkmann.

Sciotkeras, seiotherica, sciothericum,
een zonuewijzer.

Scirrltencanthis, de scirrheuse aan-

doening en zwelling van detraan-
klieren.

Scirrhoblepharoncus, seirrhoblepha-

rosis, het kankerachtig ooglid-

gezwel; adj. seirrhoblepharoticus.

Scirrhocele, eene kankerachtigc bal-

zakbreuk; adj. seirrhocelicus.

Scirrhoma, eene kankerachtige ver-

harding.
Scirrhophthalmia, scirrhophthaluius

:

de oogkanker.
Scirrhoso.rca neonatorum, de vcr-

harding van het celwcefsel bij

pasgeboren kinderen.

Scirrhosis, de vorming van kanker;
zeer dikwijls =; scirrhoma.

Scirrhus
=

' scirrhoma, gewoonlijk

de nog niet in verzwering over-

gegane en opengebroken kanker;

adj. scirrhosus, kankerachtig, ver-

hard.

Scissura, de kloof, spleet, snede:

scissurae = rkagades, huidklo-

ven; adj. scissilis, verseheurbaar,

splijtbaar; verb, scindo, ere, splij-

ten, snijden, scheurem
Sclera, tunica = sclerotica.

Scleracne, de harde vin, acne indu-

rata, Bateman; bot. eene plant

uit de familie der Gramineae.
Scleranthum, bot. een met het drooge

vruchtbekleedsel samenhangende
kern; eene plant: dc hardbloem.

Sclerectasia posterior —- sclerotico-

chorioideitis posterior.

Sclerema, scleremia, de verharding

van het celweefsel bij pasgeboren

kinderen, Chaussier en Alibert.

Scleria, scleriasis, de hardheid.

Sclerinitum, eene fossiele hars in den

friesehen turf, C ID H7 0, Mallet.

Scleritis, de ontsteking van de scle-

rotica van het oog, Helling.

Sclerobronchiorrhonchus, het drooge

ratelgeruisch in de longen, in

de bronchi.
Scterocataracta, de harde grauwe

staar.

Sclerocystorrhonchus, het drooge ra-

telgeruisch met blazen.

Sclerodermaticus, sclerodermus, een

hard vlies of sehaal bezittend.

Sderol'dhus, bij sommigen: eendoor
ontsteking steenhard geworden
vlies; adj. sclerolithicus.

Scleroma = scleria, scleriasis; scle-

roma uteri, een hard gezwel in

een gedeelte van de baarmoeder,
meestal ten gevolge eener sle-

pende ontsteking, Galenus; adj.

scleromaticus.

Sileromatocystis, de verharding van
een vleezigen zak, b. v. van de

pisblaas.

Scleromeningomyces, de zwam van
het harde hersenvlies.

Scleromeninx, het- harde hersenvlies,

dura mater.
Scleron, scieros, sclerus, droog, hard,

vast, ruw.
Scleronyxis, seleroticonyxis, de steek

door het harde oogvlies bij de
operatie van de staar.

Scleropathia, een ten gevolge van
scleroma of scleriasis ontstaan
lijden, eon lijden van de tunica
sclerotica; adj. scleropathicus.

SderopMhalmia, de drooge ontste-
king met eeltachtige verharding
van de oogleden; somwijlen ook
wel = xerophthalmia.

Seleropterus, hardvlougelig.
Sclerorrhonchus, het drooge ratel-

geruisch.

Sclerosarcoma, een vast,hard vleesch-

gezwel, b. v. aanhettandvleesch,
aan de binnenvlakte der wan-
gen, enz.

Sclerosis, het droog maken, het
droog worden; bij sommigen =
scleroma; adj. s'cleroticus, het
uitclroogen betreffend, uitdroo-
gend ; tot de sclerotica der oogen
behoorend ; remedia sclerotica,

uitdroogende middelen.
Sclerotes, het droog of verdord zijn.

Sclerotica tunica, het vaste of harde
oogvlies, := sclera.

Sclerotico-chorioideitis posterior of
sclerectasia posterior, uitzetting

van de sclera benevens van de
chorioidea, overeenkomstig met
de achterste grens van den oogbal.

Scleroticostaphyloma, het druiveoog
of staphyloma van de sclerotica.

Sjleroticotomia, sclerotomia, de snede
door de sclerotica, bij oogopera-
tien; adj. scleroticotomicus, scie-

^ rotomicus.
Sclerotitis = scleritis.

Sderurethrilis, de drooge pisbuis-
ontsteking. zoogenoemde drooge
druiper; adj. sclerurethriticus.

Sclerymen ~ sclerotica.

&lerymenitis = scleritis.

Sclerynticus = scleroticus, uitdroo-

gend.
Sclerysma-, sclerysmus, == scleroma,

sclerosis, een hard, pijnlijk ge-
zwel; adj. sclerj'smicus, sclerys-

maticus.
Sclerystera, een droog baarmoeder-

gezwel; ook wel kanker van de
uterus.

Sclopetoplago,. eene gesehoten wonde.
Sclopetum, een schietwerktuig, in-

zonderheid een gewcer, buks; adj.

sclopetarius
; glans clopetaria, de

geweerkogel; vulnus sclopeta-

rium, eene gesehoten wonde.
Scobs, de spaan, het vijlsel; adj.

scobiculatus ; bot. semen scobi-

culatum, stof'achtig zaad:

Scolecisis, scoleeiasis — helminthi-
asis.

Scolew, de worm; bij de helmintho-
logen: de vocdster, d. i. de le-

vende cercarienxak, Steenstrup

;

dimin. scolecium; adj. scolecodes,

wormachtig, van worinen afkom-
stig.

Scolioma. die verbuiging of ver-

kromming van de ruggegraat
naar eene zijde.

Scoliornetra
_
= meti-

oscoliosis, de
scheeve ligging van de uterus.

Scoliosis= scolioma; adj. scolioticus.
Scolopomachaerium, een ldein, eenio-s-

zins rond spiesaehtig mes; een
scalpel.
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Scolops, een spits, scherp en ge-

wonden liehaain, een doom, visch-

graat.

Scopae, plur. samengebonden rijs,

een bezera, de bor3tel; adj. sco-

paceus, borstelvormig.
Seoparinum, eene kristallijne gele

kleurstof in de Spartiwn scofta-

rium, bezembrein; het is hcht

geel, sraaak- en reukloos, geheel

neutraal, van daar dat men het

atoniengewieht nog niet heeft

kunnen bepalen. Het lost zeer

gentakkelijk op in zuivere en

koolzure alkalien, ook in gecon-

centreerd zuur; de oplossingen

zijn groengeel; door chloorkalk

. wordt het donkergroen gekleurd.

Het is niet vlucktig ; het is de oor-

zaak van de pisdrijvende kracht

van cle Spartium scoparium;_ 5

grein (325 milligram) seoparine

werken zecr diuretisch.

Scope, scopia, scopus, het beschou-

wen, de omzichtighcid : scopus,

ook : het doel, oogmerk.

Scopiferus, entom. gekwast, b. v.

antennae.
ScopomMrum, een werktuigter be-

paling van de geziehtswijdte.

Scoramis, een nachtstoel.

Scorbutus, de scheurbnik ; _

scorbu-

tus oris, het mondbederf, stonia-

cace; adj. scorbutieus.

Scordinema, scordinismus = cordi-

nema, het bevangen zijn aan het

hoofd met een gevoel van zwaarte.

gepaard met duizeligheid, geeu-

wen, nitrekken der fedematen.

Scoria, de slak; scoria animalis,_ de

dieriijke slak, verbruikte dierlgke

stoffen, in het lichaam achterge-

bleven, Dzondi, adj. scoricus, slak-

aehtig, drekachtig, uit slakken
bestaande.

Scorpiodexis, de beet of steek van
een schorpioen.

Scovpiostigma = seorpiodexis.
Scortum, grof, ruw, slecht ledcr;

eenc publieke vrouw.

Scotasma, scotasmns, het donker
maken, duister worden; de ver-

duistering.

Scotodea, plur., de duizeligheid ge-

paard met zwart worden voor de

oogen.
Scotodine, scotodinia, scotodiniasis,

= scotodea.
Scotoma, seotosis. = scotodine; sco-

toniata visus, zwarte o± donkere

voor de oogen zwevende licha-

men of punten; adj. scotomati-

cus, met donker worden voor de

oogen behebt. dit doende ont-

staan.
Scotos, scotodia, de duisternis, clon-

kerheid; adj. seotodes, donker,

duister: ook duizelig.

Screatus, screatio, het rochelen;

verb, screo, are.

Scriptor, een sehrijver_; scriptura,

het schrift; verb, scribo, ere.

Scripidum, seripulus, serupulus, een

scrupel ; een gemoeclsbezwaar.

ScroUcidum, scrobieulus, een groefje

;

scrobiculus cordis, de hartkuil;

adj. scrobiculatus, gegroefd, b. v.

bot. semen.
Scrofa, scropha, het varken.

Scrofid,a, scrophula, scrophulosis,

de scrofelzucht, klierziekte; scro-

phula equina, veter. de kwade
droes; adj. scrophulosus, met
scrofels behebt, scrophuleus.

Scroiocele = oscheocele, oschocele.

S;rotum, de balzak; adj. scrotalis,

b. v. hernia =s oscheocele.

Scrutatio, het onderzoek; scrutator,

een onderzoeker, navors'cher: na-

turae scrutator, een natuuronder-

zoekcr; verb, scrutor. ari.

ScuteUum, een schildje; entomol.

het ruggeschildje, tussehen de

vleugels; scutella disci, by de

schildpadden, de schijfplaten

;

scutella sternalia,_ de borstpla-

ten ; scutella marginalia, de rand-

platen; -scutella costalia, de rib-

. beplaten ; scutella vertebralia, de

wervelplaten ; adj. scutelliformis,

bot. schildvormig, b. v. embryo.
Scutulae, cle lederachtige zwecp,
riemen; de phalangen der vin-
gers.

Scutum, een schild, het schildvor-
mig kraakbeen; scutum stoma-
chicum, een groote maagpleister

:

scuta labialia, de lipschilden;
scuta temporalia, de schilden aan
de slapen, bij de hagedisscn; adj.

scutalis, scutiformis, schildvor-
mig; scutulatus, met schildjes
bedekt.

Scybolon, seybahim, een harde drek-
bal ; seybala,p]m\, verharde darm-
drek, gewoonlijk indenvormvan
ballen.

Scyphorus, scyphifer, bekerdragend,
met bekertjes bezet.

Scyphus, de beker, treehter; scy-
pnus Vieusseui, het trechtervor-
mige uiteinde van het slakkehuis
in het inwendige gehoorwerktuig;
adj. scyphifbrmis, scyphodes.

Scytate, een lederen riem, waarop
men brieven, bevelen, enz. schreef;
de stok om welken men riemen
wikkelde om daarop te schrijven.

Scytalis = scytale, een stok om
brieven op te schrijven; het been
van ecu vingerlid, een vingerlid.

Scytechos, het Iraarsen van lecler,

het versch-ledergeruisch.
Scytoblastesis, de organische huid-
kieming ; het proces van het zich
ontwikkelende scytoblastema of
scytoblasta.

Scytoblasti, seytoblastae, de organi-
sche huidkiemen en hare pro-
dukten.

ScytodepMum, —depsicum, de looi-
stof; adj. scytodephicus, —dep-
sicus, lookuurbevattend; acidum
scytodephicnm, het looizuur, tan-
nine; scytodephica remedia, looi-
stof bevattende middelen.

Seytos, de huid, het leder, cutis.
corium; scytitis, de huidontste-

. king.

Sebacicus, vetzuur bevattend; aci-

dum sebacicum, het vetzuur in

strengere beteekenis, of brandig
oliezuur; ontstaat door drooge
distillatie van het oliezuur, is

wit, kristallijn, heeft met het
benzoezuur, zoowel als zoodanig
als in de zouten, zeer veel over-
eenkomst, smelt bg 127° ; de damp
heeft een prikkelenden, hoest ver-
wekkenden reuk; het heeft een
prikkelenden sinaak. kleurt lak-
moes rood, en kan eenigen tijd

met salpeterzuur worden gekookt,
zonder dat hot verandering on-
dergaat; het lost moeielijk op in
koud, gemakkelijk in kokend wa-
ter, en verstijft'bij het bekoelen
in als zijde glinste'rende naalclen

;

het bestaat uit 10 1P0 3+ HO.
Sebiinum, het brandig oliezuur gly-

^ ceryloxyde, is gekristelliseerd.

|

Seborrhoea, eene ziekelijk vermeer-
derde afzondering der huidsmeer-
klieren : adj. seborrhoieus.

Sebum, sevum, talk, huidsmeer; se-
bum ovillum, schapevet; adj.

sebaceus.

Secale cereale, cle rogge ; seeale eor-
nutum, het moederkoorn ; adj.
secalinus, de rogge of het moe-
derkoorn betreffehd ; secalis, wat
gesneclen kan worden, wat ge-
schikt is tot snijden.

Secessio,jsecessus, het ontwijken, de
ontwijking; secessio alvi of iiri-

nae, de stoelgang of outlasting
der urine; verb, secedo, ere.

Secretio, de afzondering; secretum.
het afgezoiiderde; adj. secreto-
rius, ter afzondering ' dienende,
afzonderend, b. v. organen; se-
cretus, afgezonderd, ook geheim;
verb, secerno, ere, afzonderen,
scheiden.

Sectio,_ de snede,_ het doorsnijden;
sectjo anatomica, het ontleden'
sectio caesarea, de keizersnede;
sectio legalis of forensis, eene
gerechtelijke lijkopening; verb,
seco, are.
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Secundae, secuudinae, de nage-

boorte.

Secundarius, de tweede in rang-
' orde; morbus secundarius, eene

ten gevolge van eene andere

ontstane ziekte; bot. petioli se-

cundari, wanneer een gemeen-
schappelijke bladsteelaan beide

;

zijden vele afzonderlijke blad-

steeltjes in de lengte clraagt,

waarvan ieder weder een afzon-

derlijk blad voorstelt.

Secundus, de tweede, de volgende;

mensa secunda, de naehttaf'el;

ook: gunstig, b. v. prognosis;

Dot. panicula secunda, eene een-

zijdige gepluimde blociwijze, wan-
neer alle takken naar eene zijde

overhangen.
Seams, de bijl; adj. securiformis,

bijlvormig.

Se-alrus, zeker, rustig; subst. seeu-

ritas.

Sedans, sedativns, hedarend, stil-

lend; sedantia remedia, bedarende

middelen; sal sedativuin, bet

boraxzuur; verb, sedo, are.

Sedes, de zetel; in plur. destoel-

gang; adj. sedentarius, zitterid,

tot het z'itten behoorende ; vita

sedentaria, eene zittende levens-

wijze; verb, sedeo, ere.

Sulile, dc stoel, zetel; sedilia, ook
= nates.

Sedimentum, het nederslag, bezink-

sel, b. v. in de urine, in uitwerp-

selen, enz.

Sedulitas, de vlijt, wcrkzaamkcid,

ijver; adj. sediilus, ijverig, naar-

stig; adv. sedulo.

Segmentum, het gedeelte, een af-

deeling; segmehta, entomol. de

achteiiijfsringen

.

Segnitia, segnities, de luiheid, traag-

heid;' adj. segnis, b. v. pulsus,

een al te trage pols; alvus seg-
nis, een trage stoelgang.

Segregatus, gescheiden, afgezonderd

;

verb, segrego, are.
SelacMa. de orde der kraakbeenige

SEMIANIMIS — SEPEDON. 395

visschen, waartoe de haai, de

rog, enz. bekooren.
Selenaethjlum, —thi/limn, het seleen-

aethyl, een radikaal, bleekgeel

gekleurd en ai'sehuwelijk van

reuk.

.Selenoldimtm, eene verbinding van

selenium met ammoniak, in welke

in plaats van zwavel animoniak

aanwezig is ; het kristalliseert in

kleine, '"kleurlooze, rhombisehe
plaatjes van zwak onaangenamen
teak, is in water weinig, in al-

kohol en aether gemakkelijk op-

losbaar, en gaat aan de lucht

zeer spoedig in ontbinding over.

Selene, de maan: een witte nagel-

vlek.

Seleniasis, seleniasmus, de maau-
ziekte.

Selenite, het seleniet, gipsseleniet,

mariaglas.
Selenium, een metaal,_ in Zweden

ontdekt door Berzelius.

Sendobletus, maanziek.
Selenogamia, het nachtwandelen, de

maanziekte.

Sella, de stoel, zetel; sella equina.

de zadel; sella turcica, de turk-

sche zadel. de bovenste opper-

vlakte van het lichaam des wig-

gebeens.
Semeiologia, semiologia, in de pa-

thologic en hygiene; de leer der

teekenen = semiotiek; adj. se-

miologicus, semiologus.

Semeion, het teeken, inzonderheid

in de pathologiegebruikelijk.

Semeiosis, de aanwijzing en betee-

kenis, dus diagnose en prognose.

Semen, het zaad; bot. het ten ge-

volge van de bevruchting rijp

gewordene ovuluin; adj. semina-

Iis, het zaad betreffende; aura

seminalis, de zaaddamp; folia

seniinalia, de zaadbladeren.

Semestris, zes maanden ond_ of du-

rend; sernestre, een half jaar.

Semiampleadcatdis, bot. den stengei

half omvattend, b. v. folium.

I

Scmianimis, half dood, eigenlijk:

half levend.
Scmkanalis, diminut. semieanalieu-

1ns. een half kanaal, eene goot;
adj. semicanaliculosus.

Semicephalus = hemieephalus, een
halfhoofd, waterhoofd.

Semicirculus, een halve cirkel; adj.

semicircularis.

Semicoctus, half gaar, half gekookt.
Semiconductor, een halve geleider;

adj. semiconductorius.
Semieongius, eene maat voor vloei-

bare stollen = 1
/i gallon.

Semicotyle, een halve romeirische

cotyle = */„ eongius, gallon.

Semicrudus, half rauw.
Semicupium, een half bad.
Semilunaris, halvemaanvormig.
Semilu-nula, een kleine halve maan.
.Semihtxium = semicupium.
Semimas, semimasculus, een halve
maan, = castraat.

Semimembranosus, half vliezig.

Semimortuus, half clood, schijndood.
Seminervosus, halfzenuwachtig, soin-

tijds : half peesachtig.
Seminex, half dood, stervend.
Seminium, eene kast met soorten
van zaden, seminia morborum,
de aanleg tot.ziekten, Gaubius.

SemiograpJaa, de beschrijving van
de teekenen eener ziekte"; adj.

semiographicus.
Semiolica, —ce, de leer der teeke-

nen, in cle hygiene en pathologic,
inzonderheid de toepassing van
deze leer in de praktijk; adj. se-
mioticus; de leer der teekenen
betreffend.

Sernisideratus, door verlamming der
onderste

_
ledematen aangetast,

parapleeticus.

Semitendinosus, half peesachtig.
Semiteres, halfrond. b. v. caul'is.

Semitertianus, half driedaagsch ; fe-

bris semitertiana= hemitritaeus.
Semiuncia, semnncia, een half once,

een lood.

Semivir,= semimas; adj. semivirilis.

&mm'uws.halflevend,=:seniianimis.
Sempervirens, altijcl groen, b. v. bot.

folia sempervirentia, altijd groene
bladeren.

Sqnecta, senectus senium; de grijze

^ leeftyd.

Senex, de grijsaard; adj. senilis;

amentia senilis, de kindsehheicl

bij oude lieden; verb, senesco,

fire, oud of grijs worden.
Scnsatio, de gewaarwording, het
waarnemen van een indruk der

zintuigen.

Se?isibilitas, seusilitas, de gevoelig-

heid, het gevvaarwordingsvermo-
gen ; adj. sensibilis, sensilis, ge-

voelig; atmosphacra nervorum
sensibilis, de door sommige phy-
siologen aangenomene zenuw-
atmospheer; verb, sentio. ire,

gcvoelen, waarnemen.
Sensiferus, sensitivus, voelend, ge-

waarwordend ; rlbrae nervorum
sensiferae, de voor de gewaar-
wording bestemde zenuwvezelen,

als tegenstelling van de motori-

sche; het algemeene gewaarwor-
dingsorgaan, sensorium commu-
ne, cerebrum.

Sensualitas, de zinnelijkheid, de al-

gemeene begeerte; adj. sensualis,

zinnelijk, met heerschende be-
geerten der zintuigen.

Sensus, de zin, het gevoel. de ge-

waarwording; sensus organon,
een zintuigsorgaan.

Seiitentia, de meening, het gevoe-

len; b. v. sententiam profiteri,

een gevoelen toegedaan zgn.

Sejiala, bot. =: folia calycina, kclk-

bladeren.
Sentorium, sensitorium.

Separatio, de scheiding, afzonde-

ring: verb, separo, are.

Sepedogenesis, sepedonogenesis, de
vorming, het ontstaan van rot-

ting, ook een rottend ziekteka-
rakter; adj. sepedogenetiens.

Sepedon, het rottende, eene rot-

tende zweer, vuile etter; adj.
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sepedonodes, aan rotting lijclend.

Sepes, de tooni, een hek; sepes

dentium. eene rij tanden.

Sepia, de inktvisch ; senium,
_
het

endoskeleton Tan den inktvisch,

zoogenoemd zeesckuim.

Sepiadae, een familie van koppoo-
tigen, waartoe de inktvisch, Se-

pia, behoort.

Seplasiarius, een handelaar in zal-

ven, drogist.

Sepositus, ter zijde gesteld, bloot-

gesteld; verb, sepono, ere.

Seps, eene vuile zweer, Iiippokra-

tes, een rotting verwekkend
middel.

Sepsichymia, Begin, de rotting der

sappen.
Sepsis, de rotting; adj. septicus,

rotting verwekkend, door rotting

ontstaan; septiea of septa reme-
dia, rotting verwekkende mid-
delen.

Septa, septe, een bijtmiddel.
_

Septanus, zevendaagsck; febris sep-

tana, eene zeven daagsche, zich

alle zeven dagen herhalende
koorts.

Septanum., platte klonters vankalk-
achtig leem, ijzersteen, enz., die

van binnen veelal met kalkspaat
zijn gevuld.

Sep'tenarius, het getal zeven omvat-
tencl; septenarius numerus, het

getal zeven.

Septennis, zevenjarig; septennium,
eene tijdruimte van zeven jaren.

Septentrio, het noorden; adj. sep-

tentrional] s.

Septimana, de week.
Septimestris, zeven maanden oud

of durend, b. v. foetus.

Septodiarrhoea, de rottende loop.

Septomyca, —myce, het rotzwain,

dat zich in rottende lichamen
op aan de lucht blootgestelde
plaatsen. ontwikkelt.

Septan, de zoogenoemde rotstof;
adj. septos, gerot, vuil.

Septopyra, de rotkoorts.

SBPES — SEROTINUS.

Septum, een tusschensehot ; septum
transversum, het middenrif; sep-

tum narium. het tusschensehot

van den neu's ; ook het doorzich-

tige hersenvlies. tusschen de ven-

trieuli laterales, daalt van de be-

nedenvlakte van het corpus eal-

losum af tot de bovenvlakte van

den fornix.

Septun.v, een gewieht van zeven

oncen.
Sepulchretum, de begraafplaats, een

kerkhof; sepulchrum, het graf.

Sepulture, de begrafenis; verb, se-

pelio, ire.

SeqvMa,lieb gevolg,uitwerksel; verb,

sequor, qui.

Sequester, os sequestre, het oude

beenstuk dat bij necrosis door

het zich nieuw vormende
_
been

wordt omringd; sequestratio, de

vorming hiervan.

Sequior, de slechtere, zwakkere;

sexus sequior, het tweede ge-

slacht, tegenstelling: sexus po-

tior.

Serenus, vroolijk, helcler, b. v. coelum.

Ser-kum, zijde, zijden stof; sericmn

ceratum, gewaste taf; adj. seri-

ceus, zijdcachtig, als zijde glin-

sterend, b. v. crystalli.

Series, de rij, reeks; adv. seriatim,

langs de rij af.

Sermo, het gesprek, het spreken._

Sermoeinatio, net veel en heftig

spreken; verb, sermocinor, ari.

Serolinicm, een vast vet, door Bou-
det in het bloed gevonden, door

kokenden alkokol uit het ge-

droogde bloed uitgetrokken, ge-

makkelrjk oplosbaar in aether.

Sommigerj hebben het ook ge-

vonden in andere vloeistoffen

van het dierlijke lichaam, b. v.

in de vloeistof der hydrocele.

Serotinus, later, te loses, b. v. par-

tus; decidua serotina, een later

gevormd beldeedsel tusschen het,

ei van den vruchthouder der zoog-

dieren; bot. flores serotini, vrucn-

SERPENS — SEXUS.

ten welke na de bladeren uit-

komen.
Serpens, eene slang, een kruipend

clier; serpentes, de slangen, orde;

adj. serpentinus, met eene slang
overeenkomstig; anfractus ser-

pentini, kronkelingen met die

van eene slang overeenkomende.
Serpentine, een soort van graniet,

het serpentijn.

Serpigo, de krnipende vlecht; ser-

pigo haemorrhoidalis, de hae-
morrhoidaalvlecht ; adj. serpigi-

nosus, verder kruipend, om zich
keen vretend, b. v. crusta, een
boosaardig voortvretend chro-
nisch uitslag, vrij identiseh met
herpes phagedaenicus.

Serputidae, een familie van anne-
liden.

Serra, de zaag; serra mucronata,
de steekzaag; serra discaiis,

de schijfzaag; dim. serrula, ser-

ratula; adj. serratus, gezaagd,
zaagsgewijs, b. v. bot._ folium
serratum, een zaagsgewijs inge-
sneden blad.

Sertula-ria. een geslachtvan hydroide
polypcn.

Serum, iedere waterachtige organi-
sehe vloeistof; serum sanguinis,
de bloedwei; serum lactis, wei;
serum lactis spontaneum, zonder
toevoeging bereide wei, door de
melk enkel op eene warme plaats
te zetten; serum lactis factitium,
kunstmatig, door toevoegsels be-
reide wei; adj. serosus, weiach-
tig

;
secretum serosum, een dunne,

waterachtige afscheiding.
Senitium, de dienst, het dienstbe-

toon; verb, servio, ire, dienen.
Servitus, de dienstbaarheid, slavernij

;

ook een servituut, last die op een
stuk gronds rust = onus.

Sesamodes, sesamoides, sesamoideus.
sesamkorrelvormig ; ossasesamoi-
dea, de sesambeentjes: ronde, eene
kleine, van kraakbeen voorziene
vlakte bezittende beentjes, van

verschillende grootte en onbe-
paald getal. Gewoonlijk vindt
men er twee tusschen het eerste

lid en het os metaearpi van den
duim, alsmede tusschen het os
metatarsi en de eerste phalanx
van den__grooten teen; sointijds

kqmen zij ook wei voor aan den
wijsvinger, aan den pink en aan
den kleinen teen.

Sesainon, het sesamzaad, een olie

bevattend zaacl in de peulvrucht
van de vijgboon, Sesamum.

Sesis, het doorzeven.
Sesqui, anderhalf; vandaar: sesqui-

drachina, l'/j drachma; sesqui-

libra, l 1
/., pond; sesquimensis,

l'/s maand.
Sesquipedcdis, eigenlijk l'/j voet

lang of breed; zeer lang, wijd-

. loopig, b. v. verba.
Sessilis, zittend, bot. b. v. folium,

een blad waaraan cle bladsteel

geheel ontbreekt.
_

Sessio, sessus, het zitten, de stoel-

gang; het zitten voor eene b. v.

magnetische kuur; verb, sedeo,

ere.

Seta, de borstel; ruw, hard haar;
adj. setaceus, setosus, borstelvor-

mig, borstelig ; cribrum setaceum.
een haarzeef.

Setiger, borstels dragend.
Setosus, borstelig.

Seeeritas, de gestrengheid ; adj. se-

verus, streng.

Seccennis, zesjarig, zes jaren durend;
sexennium, eene tydruimte van
zes jaren.

Sewtans, het zesde gedeelte van een
pond.

Sextarius, eene halve maat; bij de
ouden: nu eens 3

/4 pond, dan
eens 1

/3 pond.
Sextula, het zesde gedeelte van een

ons.

Sexunx, een gewieht van zes onsen
of een half medicinaal pond.

Sexus, het geslacht, het mannelijke
of vrouwelijke; adj. sexualis, b. v.
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niorbi, geslacktsziekten; organa
sexualia, de geslachtswerktuigen.

Siagon, de kinnebak, kaak.
Siagonayra, de jichtacktige? piju

in de.kaak; adj. siagonagricus.
Siagonantritis, de ontsteking der

kaakholte; adj. siagonantriticus.
Sioladen, een speekselklier ; siala-

denitis, de ontsteking Tan de
speekselklier; adj. sialadenitieus.

Sialadenoncus, een speekselklierge-
zwel.

Sialogogus, speekseldrijvend; sialo-

Eoga I'emedia, de speekselafzon-

ering bevorderende micldelen.

Sialalloevsis, sialloeosis, de veran-
dering van de speekselmenging,
het speekselbederf.

Sialaporia, het gebrek aan speek-
sel; adj. sialaporieus.

Sialimcm, sialoinum, zie: ptyalinum.
SioMmius = ptyalismus.
Sialolithiasis, de vonning van speek-

selsteenen.

Sialolithus, een speekselsteen ; adj.

sialolilhieus.

Sialologia, de leer aangaande het
speeksel, zijne afzondering, toe-

stand, enz. ; adj. sialologie'us.

Sialoma p= sialon, de nietalen, glin-

sterencle rand van een sehild

__
of vat.

.Sialon, sielon, het speeksel; adj.

sialicns, sialinus, net speeksel

betreffende ; sialodes, spes^ksel-

achtig.

Sialoticus = raniila.

Sialorrhoea = salivatio; adj. sia-

lorrhoicus.

Sialoschesis, het terugblijven van
het speeksel; adj. sialoscheticns.

Sialostenusis, de veraanwing van de
_speekselgangen.

Sialosyrinx, een speekselfistel; een
spirit ten dienste van de spcek-
selgangen; het buisje oin in den
speekselgang te leggen bij eene
speekselfistel ; adj. sialosvringicus.

Lzudosenua, het verlie-3 van speek-
sel; adj. sialo7.emicu3.

Sibilatio, sibilismus, sibilum, sibiv

lus, het sissen, ftuiten; verb, si-

bilo. are; rhonehus sibilans, het
flaitende geruiseh.

Sicchasia, de afkeer, ook het ver-

zadigd van iets zijn; adj. sicchos,

afkeerig, verzadigd.
Siecitas, de droogte; adj. siccus;

verb, siceo, are, droogen ; sic-

cesco, ere, droog worden.
Sicyedon — cauledon, eene dwarse

breuk.
Sideragogus, ijzer aantrekkend, zoo

als de magneet.
Sideratio, de stand der sterren, con-

stellatie: de sterke werking van
het weder op organische licha-

men ; onderseheidene plotseling
optredende ziekten, b. v. be-
roerte, stijfkramp ; sideratio os-
sium, beenbrand, necrosis; adj.

sideratus.

Sideriten, de magneet, ook eene soort
van diamant, Plinius, om zijne

hardheid met staal vergeleken.
Siderocrene, eene ijzer bevattende

bron, A. Vetter.
Siderograplria, de bcschrijving van

het ijzer en staal; de door A. Se-
nefelder uitgevondene kunst om
door middel van steenplaten,
waarop eene bijtende vloeistof

heeft gewerkt. te drukken, de
steenclmk.

Sideron, sideros, het ijzer, staal.

Sideropkdron, Pohl's_ galvanisch
trogtoestel om de zinkplaten ge-
makkelijk in de zuur gemaakte
vloeistof te dompelen en weder
daaruit te halen.

Siderotechnia, de kunst om ijzer ge-
makkelijk te bereiden, staal te

maken, enz.

Siderum, volgens Bergmann: het

phosphorijzer dat men als een

bijzonder na aan het ijzer ver-

want metaal beschouwde.
Sidus, het gestemte, een sterre-

beeld; adj. sidereus.

Sigilla-na, z'egelboom, een geslacht
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van fossiele boomstammen uit

het steenkool.

Sigilhtm, het zegel, het teeken; si-

gillum herrnetieum, een herme-
tisch, lvichtdipht sluitend zegel;

sigillum virginitatis, het maag-
devlies, hymen.

&^rt'5rf(!s,sigmoides,sigmoideus,sik-

kel- of halveroaanvormig; meestal
sigmavormig, b. v. flexura coli sig-

moidea, de sigmavormige krom-
ming van het colon descendens.

Signatum, het aangetooncle, een
merkteeken; signature, de ge-

bruiksaanwijzing aan den vbet
van het recept; signum, het tee-

ken, een ziekteverschijnsel; verb,

signo, are, teekenen, merken.
Significatio, de beteekenis; verb,

significo, are.

Silentium, het stilzwijgen; verb,

sileo, ere.

Silicas, een kiezelzunr zout.

Silicea terra, kiezelaarde; adj. siliens,

kiezelznur bevattend; aeidum sili-

eicnm, het kiezelzuur: aether sili-

cieus, kiezelaether, 8 Ae + Si s
,

ontstaat door kiezelsuperehloride
op absoluten alkohol te laten

werken, is eene kleurlooze, pe-
permuntachtig smakende vloei-

stof, kookt bij 163°, verbrandt
met witte vlam, is in water on-
oplosbaar, maar scheidt bij lang-
durige verwarmingmet hetlaatste
geleiachtig kiezelznur af.

Silico-bronckinosus, v. Vest, kiezel-

bronzuur bevattend.
Siligo, fijn tarwemeel; adj. siligi-

neus.
Siliqita,

_
de hauw ; dimin. silicula

;

adj. siliqnosus; siliculosus.

Silo, silus ^= simo.
Simila, tarwebrood, zemelen.
Similaris, gelijksoortig, b. v. partes.

Similatio, het naapen, de gelijkheicl.

Similis, gelijk; su'ost. similitas, si-

militudo, de gelijkheid.

Simitas, het ingedrnljt zijn, b. v.

van den neus; adj. simus.

Simo, simus, een mensch met op-

staanden, van boven ingedrukten
nens.

Simplex, eenvoudig; subst. simpli-
citas; adv. simplieiter.

Simidatio, het voorgeven, veinzen;
verb, simulo, are; adj. simulatus;
ondergeschoven, geveinsd. b. v.

morbi, verdichte ziekten, morbi
fictiti.

Sinapelaeon, de aetherisehe mos-
terdolie, zwavelcyanallyl.

Sinapinium, het smapine, zwavel-

cyansinapine,in het mosterdzaad

;

zyne coristitutie is nog twijfel-

achtig; wellicht is het een sina-

pinezuur zout van eene uit sin-

kaline en C 2 N S 2 gepaarde basis,

of de zwavelcyanverbinding van
eene uit sinapinezuur en sinka-

line gepaarde basis, Schlossber-

ger. Het kristalliseert in kleur-

looze naalden, is gemakkelijk

oplosbaar in heet water en in

heeten alkohol, bijua onoplosbaar

in aether, smelt bij 180° en ont-

leeclt zich bij hoogere tempera-

tuur. Onder de ontledingspro-

dukten komt nooit mosterclolie

voor.

Sinapinicum aeidum, het sinapine-

zuur of mosterdznur, een zwalc or-

ganisch znur, Gaa H 1" s+ 2 HO,
pi oft neder, wanneer men sina-

pine met kali kookt envervol-
gens met zoutzuur verzadigt. Het
is kristallijn, zeer mocielijk in

koud water en in alkohol oplos-

baar, onoplosbaar in aether. De
alkalizonten zijn gemakkelijk op-

losbaar, kristalliseerbaar, die met
andere bases moeielijk oplosbaar.

Zij ontleden alien gemakkelijk
onder den invloed der lucht.

Sinapisinum, aldus noemde T. Simon
het radikaal van de aetherisehe
mosterclolie.

Sinapir/nus, een mosterddeeg, eene
moslerdpap.

Sinapolinuni, C 1'1 H 12 'N 2 O 2
, wordt
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verkregen uit mostcrdolie door

digestie met barythydraat en
water. Het kristalliseert in glin-

sterende plaatjes, welke vet op
het aanvoelen zijn, smelt bij 100°

en is in kokend water gemakke-
lijk oplosbaar; het reageert alka-

lisch. en vormt gemakkelijk op-
losbare zouten.

Sincalinum. O 10 H 15 NO 3
, een ontle-

dingsprodukt van het sinapine,

volgens Babo een vervloeibaar

alkalo'ide, kleurloos, kristallijn,

vervloeiend, bijna even kaustisch

als kali; bij verhitting laat het
kool achter, en verspreidt dam-
pen van clen reuk van het me-
thylamine.

Sinciput, het voorhoofd; entomol.
het middenhoofd.

Singultus, bet hikken, snikken; fe-

bris singultuosa, eene koorts wel-
ker aanvallen met hevig en aan-
houdend hikken gepaard gaan;
verb, singultio, ire, snikken.

Sinister, linksch, ongesckikt, on-
heilspellend; subst. sinisteritas.

de onbeholpenlieid, ongeschikt-
heid.

Sinualus= sinuosus, boehtig ; verb,

sinuo, are, uithollen,onderniijnen.

Sinuositas, het bestaan van onder-

scheidene bochten; adj. sinuosus,

van holten, bochten of gangen
voorzien, b. v. ulcus.

Sinus, de holte, verdieping, bocht,

inham. boezem, zeebqezem; de
schoot; sinus terminalis, zoolog.

de bloedkring; sinus urogenita-

lis, de hals der blaas en het be-

gin der pisbuis, enkelvondig ka-
naal bij het foetus; diniin. si-

nulus.
Sipho, siphon, een hevel, spuit.

Siphonanthus, bot. kroonbuizig, wat
in de bloemkroon eenigermate
eene zuigbuis heeft.

Siphunculus, een kleine hevel, spuitje;
siphunculi, entomol. de honig-
buizen bij de bladluizen.

Sira, siris, de band, keten, boei;

sirae, bindende of gebondene
dingen; veterin. sirae equorum,
de zoogenoemde gallen aan de

pooten der paarden.

Siren, een fabelachtig zeedier bij

de ouden: eene soort van ge-

staarten kikvorsch, verwant aan

den Proteus en den Salamander;
sirenes, in de pathologisehe ana-

tomie: menschelijke misgeboor-
ten met eene meer of minder
ontwikkelde benedenextremiteit,

monopoden.
Siriasis, de zonnesteek, eene her-

senontsteking.

Sistio, het laten staan, aan- of op-

houden; verb, sisto, ere, aanhou-

den, stelpen, b. v. haemorrha-
giam.

Sistrum, een geraasinakend werk-
tuig.in gebruikbij den lsisdienst:

een bordeel.

Sitesis, het spijzen, voederen, de

voeding door spijzen.

Sition, de spijs, net yoedsel; sitia,

plur., de voedingsmiddelen, brood,

inzonderheid tarwcbrood.

Sitinicum acidum, het sitinezuur,

oenanthzuur, een vet znur in de
fbeselolie van het graan; men
verkrijgt het uit de wijnfoesel-

olie, door deze met kali te ko-

ken, waarbij wijngeest, van den

aether afkomstig, en sitinezuur

kali ontstaat, dat men door zwa-
velzuvtr vervangt. Men verkrijgt

het als hydraat als eenekleur-
looze olie. De formule is nog
niet zeker vastgesteld, volgens

• de meesten: Clp H 13 O 2
; Delffs

beweert dat het identisch is met
het pelargonzuur.

Sitiologia, —gice, de leer der voe-

dingsmiddelen; adj. sitiologi-

cus.

Sitis, de dorst; adj. sitibundus_, dorst

hebbend; siticulosus, dorstigrua-

kend ; verb, sitio, ire.

Sitos, het voedsel, de spijs, het

graan; adj. siticus; oleum siti-

cum, koornolie, Mulder.
Situs, de ligging, b. v. viscerum.
Situs, de roest.

Sivatherium, een f'ossiel zoogdier uit
de Sivalick-hills,

Smegma, de zeep, een smeersel, zalf,

liniment, smegma eutaneum, het
huidsmeer; de afscheiding' der
vqorhuid aismede van de uitwen-
dige vrouwelijke schaamdeelen

:

smegma embryonum, het vrucht-
smeer, vernix caseosa.

Smerdis, een geslacht van kam-
schubbige visschen.

Smexis, het afwrijven, relnigen, po-
lijsten; adj. smecticus, zuiverend,
afwrijvend: smectica remedia, zui-
verende, afwassehende middelen.

Smilacinum^= sarsaparilline of pa-
rigline, in de sarsaparilla en in
de china nova.

Smile, een roes, sehaaf, houweel;
diminut. smilion.

Smileusis, het snijden, beitelen.
Smodinx, smodix, een met bloed

ondergeloopen gezwel, bloedbuil;
adj. smodieus, een bloedbuil be-
treffend, vol builen of kwetsuren.

Sobrius, nuehteren, vrij van geest,
matig; subst. sobrietas.

Socialismus, gewoonlijk = commu-
nismus.

Socialitas, de gezelligheid. lust tot
onderling verkeer; societas lit-
teraria, eene wetenschappelijke
verbinding

; societas bursariorum,
volgens Eiehstiidt de broeder-
schap.

Socius, cle clcelnemer, bondgenoot,
een medelid.

Socordia, de zorgeloosheid ; het on-
verstand, de lafheid; adj. socors,
zorgeloos, dom, onverstandig.

Soda, hoofdpijn, maagbrandeu,
maagzuur, zure oprispnigen; =
natron.

Sodalis, de bondgenoot, het medelid
van eene maatschapprj ofverbind-
tenis;sodalitium,eengenootschap.

Sodomia, de geslaehtelijke gemeen-
schap met dieren.

Sol, de zon; adj. Solaris, b. v. lux
Solaris, het zonnelicht; plexus
Solaris, de zonnevlecht, op de
arteria coeliaca; fascia' Solaris,
het zonvormige verband tot het
verbmden van de slaapslagade-
ren.

Solaeus, soleus, tot de voetzool of
ook tot de kuit behoorende ; mus-
culus soleus, de kuitspier, door
den gastrocnemius bedekt.

Solaninum, in de bessen van de
zwartenachtschade, Solanum ni-
grum, in alls deelen van het bit-
terzoet, S. dulcamara, in de bes-
sen en kiemen van in kelders
liggende aardappelen, & tubero-
sum. Het kristalliseert in kleur-
looze zuiltjes, smaakt zwak bit-
ter, walgelijk, en veroorzaakt in
den slokdarm een lang aanhou-
dend brandend gevocl. In koud
water en alkohol lost het moeie-
lijk op, gemakkelijk daarentegen
in heet water en in vette olfen;
het reageert alkalisch, en smelt
bij 100°. Zijne zouten smaken
scherp bitter, en zijn meestal niet
kristalliscerbaar.

Solea, de zool van den voet; wat
on der den voet bevestigd wordt,
vandaar ook de laars- of schoen-
zool, b. v. soleae calcinatae of
ustae, gebrande schoenzolen, wel-
ke een' bestanddeel van net oor-
spronkelijke kosmische poeder
uitmaakten.

Solemnis, feestelijk, plechtig; reme-
dium solemne, een uitstekend
middel; subst, solemnitas.

Solen, het nauwe kanaal, de buis,
het rnggegraatskanaal, een spalk
bij het verbinden van beenbreu-
ken.

Solenoclialasis, de verwijding en ver-
slapping van kanalen en gangen

;

adj. solen ochalaticus.
iSolenostegnbsis, —stenosis, de ver-

26
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nauwing der kanalen; adj. sole-

nostenoticus.

Solfatara, een italiaansch woord
voor een spleet of opening in

vulkanen, waaruit zwavelhou-

dende gassen t-e voorschijn ko-

raen.

Solidungula animalia, de eenhoe-

vige dieren.

Solidus, vast, dicht, massief; ook:

volkomen, geheel, b. v. dies soli-

dus, — dies integer; solidaris,

tot de vaste deelen bekoorende;

pathologia solidaris, de solidair-

pathologie, welke net uitgangs-

punt van alle ziekten enkel in

de vaste lichaanisdeelen zoekt;

tegenstelling : humoraalpatholo-

gie; verb, solideseo, ere, vast of

dicht worden.
Solitarius, afgezonderd, geisoleerd

;

glandulae solitariae, de afzon-

derlijk liggende, niet in groepen

staande klieren; bot. stipulae

solitariae, afgezonderd staande

steunblaadjes.

Solltudo, de eenzaamheid.

Solium, wat alleen leeft, vandaar

Taenia solium, de lintworm, de-

wijl men meende dat er altijd

sleckts eene gevonden werd.

Solium, een hooge zetel, troon:

badkuip.
Sollicitudo, de angst, bezorgdheid,

koramer, droefenis; adj. sollici-

tus, bezorgd, bekommerd; verb,

soliicito, are, opwekken; solliei-

tari, bekommerd worden of zijn.

Solubilis, oplosbaar; subst. solnbi-

litas; verb, solvo, ere, oplossen,

verlossen; solvens, oplossend;

solutus, opgelost, geseheiden;

bot. folia soluta, vleezige blade-

ren, door een zoo duimen blad-

steel aan den stengel beyestigd

dat men den eersten niet ge-
waar wordt.

Solum, de bodem, vloer, voetzool;
solum pedes, de middenvoet.

Solus, alleen.

Sohctio, de oplossing, verlossing.

scheiding, b. v. solutio continui,

de scheiding van den samenhang;
solutio placentae, het losmaken

van de nageboorte.

Soma, het lichaam; adj. somaticus;

causae somaticae, in het lichaam

gevestigde, het lichaam betrcf-

fende oorzaken, als tegenstelling

van de causae psychicae.

Somascesis, de lichaamsoefening, de

gymnastiek.
Sorn-ascelice, de physische opvoeding

des menschen; adj. somasceticus.

Somatodidymi, met het geheele

lichaam of althans metdehoofd-
deelen vergroeide tweelingen.

Somatologia,_ de leer betreffende het

bewerktuigde lichaam; adj. so-

matologicus.
Somatomimica, —mimice, de voor-

stolling van den zielstoestand

door middel van de beweging
des liehaams, C. F. Heusinger;

adj. somatomimicus.
_

Somatotomia, de ontleding van het

organisehe lichaam; adj. soma-

totomicus.
Somoiotridymus, eene misgeboorte

met drie vergroeide licharnen.

Somnambulatio, somnambulismus,

het slaapwandelen, nachtwande-

len ; somnambulismus artificia-

lis, de kunstmatige magnetische

slaap, eataphora magnetiea.
_

Somniaiio, het droomen; somnium,

een droom.
Somnifer, slaapverwekkend ; remedia

somnifera, slaapverwekkende mid-

delen, opium, enz.

Somnolentia, de slaperigheid, slaap-

zueht; adj. somnolentus.

Somnorinus, in den droom voorko-

mende.
Somnurus, een droomgezicht.

SomnuH, de slaap; somniculosus,

slaperig, droomerig.

Sonitus, het geluid, de klank; so-

nitus auriu'm, bet oorsuizen.

Sonometrum = echometrum, de ge-

lnidmeter; somtijds = stetho-
scopium; adj. sonometrieus.

Sonor, sonus, het geluid, de klank

:

sonus obtusus, een doffe toon:
sonus fuscus, een flauwe toon:
adj. sonorus, een helder geluid
geyend; verb, sono, are.

Sophia, de wijsheid.

Sophisma, een verstandige gedachte

;

gewoonlijk: eene spitsvondigheid.
Sopkista, een philosooph, spitsvon-

digheidskramer, pedant; adj. so-

__
phisticus, spitsvondig.

Sophisticatio, het valsch voorgeven,
bedrog ; sophisticatio medicamen-
torum, somtijds: de verval-

(

sching van geiieesmiddelen.
Sophronista, —nister, wie verstan-

dig maakt, verbetert, tuchtigt;
sophronisteres, sophronistae den-
ies, de wijsheidstanden, de ver-
standskiezen.

Sapiens, inslapend, rustig makend;
sopientia remedia, rustigmakende
of slaapverwekkende middelen;
sopitus, rustig, ingeslapen, b. v.
door opium of chloroform; verb.
sopio, ire.

Sopor, een diepe ziekelijke slaap,
een soporeuse toestand, met ver-
wardheid van zinnen; adj. sopo-
rarius, soporifer, een diepeh slaap,
sopor, voortbrengend; soporosus,
door sopor bevangen, daarmede
verbonden.

Sorbetkum, sorbeturn, de sorbet, een
drank bij de oosterlingen.

Sorbidum, een slurpdrank; sorbi-
dnm carnis = bouillon; sorbitio,
het slurpen, een slurpdrank; adj!
sorbihs, wat ingeslurpt kan wor-
den; ovum sorbiie, een zacht ge-
kookt ei; verb, sorbeo, ere.

Sorbimn, sorbitum, het sorbine of
sorbite, Pelouze, in het sap der
lijsterbessen. Sorbus aucuparia;
kleurlooze, doorzichtige oktae-
drische kristallen, welke tusschen
iie tanden knarsen, zoet als riet-

I

suiker smaken, en zelfs bij het

smelten geen water verliezen.
Water lost het dubbel van zijn
gewicht aan sorbine op, alkohol
zelfs bij het koken slechts wei-
nig. Eene geconcentreerde oplos-
sing van sorbite komt volkomen
overeen met suikerstroop. Eene
oplossing in water van het sor-
bine doet den gepolariseerden
Iiehtstraal naar links afwijken. —
Acidum sorbinicnm, het sorbine-
zuur; wanneer men het sorbite
eenigen tijd op 150° tot 180°
houdt, blijft er een donkerrood
qyerschot achter, dat hoofdzake-
lijk uit dit zuur bestaat.

Sordes, onreinheden in het alge-
meen, ook die der eerste wegen,
sordes gastricae; adj. sordidus,
vuil, smerig, onrein.

Soredium, bot. het stofhoopje, zaad-
hoopje, Richerand.

Soror, de zuster ; sororiatio, de ge-
lijktijdige__ ontwikkeling van de
borsten bij het meisje.

Soros, sorus, de hoop; bot. het
hoofdje der zaaddoozen bij de
varens welke de vruehten op de
pluimen dragen.

Sortilegium = rnagia, het waar-
zeggen.

.Sosibius, adj. het leven reddend,
subst. de levensredder.

Sostrum, sotrum, het loon voor het
redden of behouden van het le-
ven of de gezondheid; vandaar:
de belooning van den genees-
heer.

Soterius, reddend, heilzaam; fontes
soteri ; de gezondheidsbronnen

;

soteria doctrina, de heelkunde.
Sozotropia,_ de stofwisseling ter on-
derhouding van het leven.

Spadix. een afgerukte tak; bot. de
bloeikolf.

Spado, spadon, een gesnedene; =
spasma en spasmus.

Spagiria, de door aantrekking ver-
eerngende chemie. Paracelsus: bij
meuweren somtijds = alchemie;

I
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adj. spagirieus; medicina spagi-

rica = chemiatria.

Spanaemia, de toestand des bloeds

met verruinderde bloedliehaam-

pjes en vezelstof, Fr. Simon.
_

Spaniolitminum, het spaniolitrnine,

een pigment in lakmoes, Kane,

is lichtrood, in water oplosbaar.

Sparagmus, een hevige als het ware
verscheurende kramp; adj. spa-

ragmatodes, sparagmodes, aan

hevige krampen lijdend of daar-

toe geneigd.
Sparaxis, het kevig roehelen.

Spargamon, een verband, deels voor

kleine kinderen, deels voor ge-

kwetste ledematen.

Sparganosis, het bakeren van een

klein kind of het inwikkelen van

een gezond lid; adj. sparganoti-

cus, het inwikkelen of het bake-

ren betreffend. daartoe behoorend.

Sparge, spargesis, spargOsis, het

op'zwellen, b. v. van de borsten

door het zog, of de zaadblaasjes

door het zaad; de verplaatsing

van het zog naar ongewone
plaatsen.

Sparsus, verstrooid ; bot. rami sparsi,

verstrooid staande takken; folia

sparsa, zonder orde aan den Sten-

gel bevestigde bladeren; verb,

spargo, ere.

Sparttinum, een olieachtig ternair

alkaloide in de bezembrem, Spar-

tium scopariurn, nevens de kleur-

stof scoparine voorkomende en

narkotisch werkend; eene dik-

vloeibare kleurlooze olie, in ver-

schcn toestand volkomen door-

ziehtig, maar aan de lucht snel

bruin wordend. Het is zwaarder

dan water, riekt zwak, ongeveer

even ais het aniline, en shiaakt

zeer bitter. De reactie is sterk

alkalisch, en zuren worden daar-

door volkomen geneutraliseerd.
Spas-is, het tvekken, spannen; spas-

ma, de
_
spanning, kramp; adj.

spasmaticus = spasmodicus.

Spasmodyspnoea, eene ziekelyk be-

moeielpte adernhaling; adj.spas-

modyspnoicus, spasrnorthopnoi-

eus.

Spasmologia, de leer betreffende de

krampen ; adj. spasmologicus,

spasmologus.
.

Spasmolygmus, het krampacktig hik-

ken; adj. spasmolygmieus.
Spasmophilia, een zoodanige nei-

ging tot krampen dat deze bij

iedere ziekelijke aandoening op-

treden, Jos. Frank; adj. spas-

mophilicus.
Spasmotracheocynanclie — asthma

Millari.

Spasmus, de kramp; adj. spasmo-

dieus, spastiens.

Spatangidae, een orde van fossiele

echiniten.

Spailia, spathe, spata, de spatel;

bot. de bloemsehijf, d. i. de groote

gekleurde bractea, die aan de

basis van den bloeikolf dezen

voor zijne ontwikkeling oinkult;

dimin. spathilla, spathula; adj.

spathaeeus, spadelvornrig; bot,

plantae spathaeeae, de schede-

lelie'n welker bloemen in eene

groote scheede met breede bla-

deren zitten; spathulatus, bot.

spadelvormig.
Spatium, de ruimtc: adj. spatiosus;

b. v. conclave spatiosum, een

ruim vertrek.

Species, het aanzien, de uiterlijke ge-

daante. het voorkomen ; in de bo-

tanie en zoologie : de soort ; in de

pharmacie: grof verkleinde plan-

tendeelen welke men deels uit-

wendig tot drooge en vochtige

omslagen, tot baden, tot ontwik-

keling van dampen door middel

van het inademen of berooken,

inwenclig tot infusien, decocten,

tisanen bezigt; adj. specialis, spe-

ciaal. tegenstelling van generaal;

specificus. eigen, eigenaardig;

morbi speeifiei, ziekten welker

karakter door combmatie met

SPECILLUM — SPERJIATOCLBMMA. 405

een, inzonderheid dyskratiseb,

algemeen lijden veranderd is ge-

worden; remedia specifica, mid-
delen welke eene eigenaardige
werking uitoefenen op zekere
organen of systemen, of tegen
zekere ziekten werken; medici
speeifiei, aldus worden de nieu-
were homoopathen genoemd, wel-
ke van Hahnemann's leerstellin-

gen meer of minder afwrjken.
Specillum, de sonde, het stilet ; spe-

cillum aurieulare, de oorsonde,
een oorlepel.

Spectaculum, het schouwspel.
Spectator, de toeschouwer: verb,

specto, are, aanschouwen.
Spectrum, de gestalte, het beeld,

,

versehijnsel, spook; Ophthalmol. >

het kleurenbeeld.
' Specular, speculare, eene glasruit,

trekkast. glazen kast; adj. spe-
cularis, doorzichtig als glas, spie-

gelend.

Speculatio, het navorschen, onder-
zoeken; in het gewone leven:
het deDken over het uitvoeren van
een nienw idee of onderneming

:

. speculator, de toeschouwer, on-
|

derzoeker, navorscher; adj. spe- I

culativus, speculatorius, bespie-
,

gelend, onderzoekend, eene spe- I

eulatie betreffend; verb, speculor,
|

ari.

Speculum, de spiegel, een werktuig
om in iets te zien, vandaar

I

ook een verwijdingstoestel voor
natunrlijke holten, b. v. specu-
lum auris, de oorspiegel, specu-
lum vaginae, de schedespiegel,
enz.

Specus,_ de holte, = sinus; specus
cordis, eene hartkamer.

Sperma, spermium, spermos, hot
zaad ; sperma ceti, het walschot

;

sperma ranarum, het kikvor-
schezaad; adj. spermaticus, het
zaad betreffend, d. v. vasa; hi a
spermatica, zaaddraden, mikro-
skopische elementen van het zaad.

zoogenoemde zaaddiertjes; sper-

matodes, zaadachtig, ruw, niet

ontwikkeld.
Spermacrasia, eene slechte gesteld-

heid van het zaad.
Spermapodium,

_
bot. het zuiltje of

het zuilvormige receptaculuin by
de schermbloemigen, Hoffmann.

Spermadop/iorum, bot. het naar be-
neden verlengde receptaculum,
Hoffmann ; volgens Bieberstein

;

thecapodium.
Spermatacratia, het onvermogen om

het zaad terug te houden, dien

ten gevolge neiging tot pollu-

tion.

Sj>ermatemph'i'axis, eene verstopping
van de afvoerende buizen van
den bal door middel van een
verdikt zaad, en eene daardoor
ontstaande spermatocele: adj.

spermateinphractiens.
Spermatenergia, eene krachtige ge-

steldheid van het zaad; adj. sper-

matenergeticus.

Spermatheca, spcrmatotheca, de hou-
der van het vrouwelijke schaal-

dier, in welken het eerst het
zaad wordt opgenomen, Harry
S. Goodsir.

Spermatids, eene van vele zaden
voorziene, b. v. eene veelzadige
vmcht; wat uit het zaad, niet
nit den wortel of uit stekken
getrokken is.

Spermatinum, de zaadstof, eene
eigenaardige, estractachtige stof

in het zaad. niet daarin opge-
lost, Vaucquelin, John.

Sperrn&tis, eene zaadader, arteria

of vena.
Spermatismus, het verkwisten, het

uitspuiten van zaad.

Spermatocele, eene zoogenoemde
zaadbreuk, eene bovenmatige uit-
zetting van de zaadbuizen en de
zaadstreng.

Spermatochorda, de zaadstreng.
Spermatoclemrna, spermatoclepsis, de

pollutie, inzonderheid de onmerk-
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bare ontlasting van het zaad;

adj. spermatocleptieus.

Spermatocystis, het zaadblaasje; adj.

spermatocysticus.
Spermatocystitis,eene ontsteking van

de zaadblaasjes.

Spermatogonia, sperniogonia, de

zaadvorming; adj. spermatogoni-
cus, spermatogonns, spermogo-
nieus.

Spermatolepsis, — lipsis, de onge-
merkte ontlasting van het zaad,

pollutio diurna; adj. sperrnato-

lepticus, —liptieus.

Spermatologia, de leer betreffende

de bereiding en den toestand

van het zaad; adj. sperniatolo-

gicus, spennatologus.
Spermatopat/ria, eene ziokelijke ge-

steldheid van het zaad; een daar-

uit voortspruitend lijden; adj.

spermatopathicus.
Spermatopht/iora, een bederf van het

zaad; adj. spermatophthoricus.
Spermatoplania, de verplaatsing van

het zaad naar bnitengewone dee-

len; adj. spevmatoplanicus.
Spermatopodium, spermopodium, :=

podospermium; = spermapo-
dium.

Spermatopoeia, spermatopoesis, de

zaadbereiding ; adj. spermatopoe-
ticus, spermatopoeus.

Spermatorrhoea, de werkelijke zaad-

vloed; adj. spermatorrhoieus, sper-

raatorrhous.

SpermatoscMsis, deterughoudingvan
het zaad; adj.spermatoseheticus.

Spermatozemia, het zaadverlies, de
zaadverkwisting, seminis dispen-

dium ; adj. spermatozemicus.
Spermatozoa, spermozoa, de zooge-

noemde zaaddiertjes, zie: sperma.
Sperrnium, een klein zaad, inzon-

derheid by planten.
Spermob'ole — spermatismns ; adj.

sperruobolious.
Spermoderrna, — dermum, het zaad-

vlies bij de phancroganie planten.
Decandolle.

Spermoedia, de zaadzwelling, de
moederkoornachtige uitzettmgen
van de zaden der grassen, lories;

Spermoedia claims, het rnoeder-

koorn.
Spermolithus, eene plantenzaad-

versteening; harde eoncrenienten

in de zaadblaasjes; adj. spermo-
lithieus.

Spermoldgus, zaden lezend, korrels

etend, b. v. aves.

Spermoncus, een zaadgezwel.
Spermoneuralgia, eene neuralgic van

de zaadstreng; adj. spermoneu-
ralgicus.

Spermophorum, de zaaddrager, een
zaadorgaan, zaadblaasje, eenbal;
somtijds: de baarmoeder.

Spermostemon, een zaaddraad ; sper-

mostemones, fila seminalia, de

zaaddiertjes, Kolliker.

Spiuxcelias, een aan koudvuur, spha-
celus, ly'dende.

Sphacelismus, het koudvurig worden
van eenig deel.

Sphacelus, het koudvuur; adj. spha-
celosus, koudvurig; sphacelodes,

koudvurig, met koudvuur over-

eenkomend;sphacelatus,bot.bran-
dig, b. v. stipulae, steunblaadjes

welke in het midden eene bran-

dige vlek hebben.
Sphaera, de kogel, bol; diminut.

sphaerula, bot. de kogelvrueht,

sphaerium, sphaeridium,
_
een

kleine kogel, pil; adj. sphaerieus,

kogelrond; bot. pollen of semen
sphaerieum, kogelvormig stuif-

meel of zaad; sphaerodes, —roi-

des, —roideus, kogel- of bolvor-

mig.
Sphaeragra, eene kogeltang.
Spliaerecplilogiston, de kogelvormige

varieelle.

Spaeriocarcinoma, het kogelcarei-

noma, Th. Dorrington, dat in-

zonderheid in verstrooiden, alge-

meen verspreiden toestand zoude

voorkomen.
Sphaeroblastae plantae, de kogel-
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kiemen, kogelkiemenden, Will-

denow, planten -welker zaadlob-

ben bij het ontkiemen niet splij-

ten, niaar in kegelvorm op een

klein steeltje uit de aarde voort-

komen en ter zijde het blad-

pluimpje hebben.
Sj>haeroma, een afgerond liehaam;

sphaeromata, de oillen.

Sphaerulcon, de kogeltrekker.

Sphago, de keelgroeve; sphagites,

tot de keel behoorend; sphagitis

vena, de keelader.

Sphen, de wigge, al wat eene wig-

vormige gedaante heeft; adj. sphe-

nodes, sphenoides, sphenoideus,

sphen'oidalis, wigvormig ; os sphe-

noidale, het wiggebeen; rostrum
sphenoidale, dewiggebeenssnavel.

Sphenacanthus,een fossiele vinstekel.

Sphendone, de slinger, een slinger-

vormige hoofdband.
Sphenobasilaris, het wiggebeen en de

schedelbasis betreffende; ossphe-
nobasilare, het grondstuk van het

achterhoofdsbeen met
_
het aan-

grenzende wiggebeenslichaam.
Sphenocepkalus, het wigge- of spits-

hoofd, eene misgeboortebij welke
het bovenste gedeelte van den
schedel een spits wigvormig voor-
komen heeft.

Sphenomaxillaris, het wiggebeen en
de bovenkaak betreffende.

Spjhenopalatinus, op het wiggebeen
en het vcrheinelte betrekking
hebbend, b. v. nervus, ganglion.

Sphenopteris, een geslaekt van fos-

siele varens uit het steenkool.
Sphenorrhamphae aves, vogels met
wigvormige snavels.

Sphenosalpingostaphylinus, het wig-
gebeen, de buis'van Eustachins
en de huig betreffende; museulus
sphenosalpingostaphylinus :z=eir-

cumflexus patati.

Sphenosipkon, een wiggespuit, van
Schnackenberg te Kassel, tot het
vervvekken van knnstmatig ver-

vroegde geboorten.

Sphenosis, het wigsgewijsinvoegen;

ook de hoogere graad van m-
farkten.

Spkigma, het ingesnoerde._

Sphigmos, —mits, zie: sphinxis.

Sphincter, een sluiter, kring- of sluit-

spier; adj. sphinctericus ; reme-
dia sphincterica, samentrekkende
middelen.

Sphingonta medieamina = sphinc-

terica.

Sphinxis, het insnoeren._

Sphongoperiostoma, —riostosis, =
periostoma fungosum, het zwam-
mige beenvlies-periostoma.

Sphongus, de zwam, spons, diminut

sphongion.
Sphygraogro/phia, de beschrijving van

den pols en zijne verschillende

soorten; adj. sphygmographiens.

Sphjgmologia, de leer aangaande
den pols, zijn ontstaan, wijzigin-

gen, zijne betrekking totziekten,

enz. ; adj. sphygmologieus.
Sphygmometrum, een polsmeter, een

werktuig om de menigvuldigheid

van den pols binnen zekere tijd-

rnimte te bepalen; adj. sphyg-

mometricus, —mometrus.
Sphygmos, sphygmus, sphygme,

sphyxis, de pols-, hart- en s!ag-

aderslag; adj. sphygmatodes,

sphygrnodes, kloppend, pulsee-

r'end, met den pols overeenko-

mend; sphygmieus, den pols be-

treffend, b. v. doctrina sphyg-

mica = sphygmologia.

SphygmoscOpe, "—scopia, het onder-

zoek van den pols.

Sphygmoscopium — sphygmome-
trum. een toestel om den pols

middellijk door de schudding van
tusschenliggende lichamen te be-

palen, Kraus; adj. sphygmosco-
pus, —scopius, — scopicus.

Sphyqmotecline, de kunst om den
pols te onderzoeken; adj. sphyg-
motechnicus.

Sphyra, de hamer, een chirurgisch
werktuig; het voetbeentje.
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Spica, bot. de aar, wanneer na-
melijk de aan den bloemsteel
in de lengte zich ontwikkelende
bloenrpjes zittend zrjn; een cki-
rurgiseh verband, dat na bet aan-
leggen cenige overeenkomst heeffc

met eene koornaar ; diminut. spi-

cula, bot. het grasaartje; adj.

spicatus, van aren voorzien.
Spiculum, de stekel, weerhaak;

entomol. = calcar.

Spiloma, de vlek, het vuil ; eene
moedervlek; adj. spiloinaticus.

Spilos = spiloma; adj. spilodes,

met eene moedervlek overeenko-
mende.

Spilosis, de bevlekking, de vlek-
zucht; bij sommigen = spiloma.

Spina, cle doom, stekel, een doorn-
vorinig uitsteeksel; bot. de doom,
een onvolkomen ontwikkelde tak;
spina dorsalis, de rnggegraat;
spina

_
bifida = hydrofrhachis,

infantinm
; _

spina ventosa, de
beeneter, winddoorn, centrale ca-

ries; adj. spinalis, cloornacbtig,
gedoornd, doornvormige dcelen
betreffend, op de ruggegraat be-
trekking hebbend, b. v. musculi,
de ruggegraatspieren ; spinatus,
met

_
doornen ; spinosus, doorn-

aclitig, met doon: en- of stekels

bezet, b. v. processus, de doorn-
vormige uitsteeksels van de wer-
vels

;
pelvis spinosa, acanthope-

lys, Kilian, net stekelbekken,
wanneer het vrouwelijke bekken
scherpe

_
of spitse kanten of ste-

kels, spinae, heeft.

Spinitis, de ontsteking van de wer-
velkolom, deels van hare eigene
naaste bekleedselen, periosteum,
deels van hare beenen gedeelten
zelve, dus niet = myelitis.

Spinola, bij sommigen = spina
bifida.

Spinther, de vonk.
Spinllwrismus. het vonken spatten

uit do oogen.
Spintherometrum, een vonkenmeter,

een werktuig om de grootte,
sterkte en slagwijdte van deelek-
trische vonk te bepalen.

Spira, spera, de winding, een spi-

raalveer; spirae nervorum trans-

versae, de dwarsstrepen van de
zenuwen; spira cerebri, de her-
senkronkelingen ; adj. spiralis,

spirodes. spiroides, slakkehnis-

fewijze gewonden, spiraalvormig;
ot. gedraaid, b. v. antherae;

vasa spiralis, bot. de spiraalva-
ten of schroefvormige gangen,
ductus pneuruatico-chyliferi, Hed-
wig; vasa spiralia spuria, de on-
echte spiraalvaten.

Spiraculum, een lucht- of tochtgat

;

een register.

Spiramen, spiramentutn, de adem;
= spiraculum; spiramenta pul-
monum, de longcellen; spira-
menta animae, de longen.

Spiratio, spiratus, het waaien, het
adem halen; verb, spiro, are,

waaien, ademen.
Spirhuminicum acidura, het sphi-
rhumine- of melanzuur, onop-
losbaar in water, opiosbaar in
alkalien, zio: melanicum aci-
dum.

Spirifer, een geslacht van araipoo-
tigen.

Spiritus, de adem, damp, geest, al

wat njn en geestelijk is of als
zoodanig wordt^ gcdaeht, b. v.

spiritus vini, wijngeest; spiritus
frumenti, koornbrandewijn; spi-
ritus sacchari, rum ; spiritus ory-
zae, arak; spiritus rector, de
riekende stof; adj. spiritualis,

geestig, immaterieel. geestelijk,

spirituosus, geestig, spiritueus;
spirituosa = potus spirituosi,

geestrijke of sterke dranken.
Spiroleum, spirol = phenol.
Spirolina, een geslacht van kleine

veelkamerige foraminiferen uit
het krijt.

Spiroylicum aeidum, het spiroyl-

zuur, door oxydatie van de spi-
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raeaolie ontstaande == salicyl-

zuur: spiroylicum aeidum, net
spiroyligzuur = spiroylhydzuur.

Spissitas, spissitudo, de
_
dichtheid

of verdikking van vloeibare stof-

fen; adj. spissus, dik; spissins-

culus, cenigszins dik.

Spithuma, de span; adj. spithameus.
een span groot.

Splanchnectopia, een abnormale
ligging der ingewanden; adj.

splanchnectopicus, —eetopus.

Splanclmemphraxis, eene verstopping
der ingewanden, voornamelijk
van hunne vaten; adj. splaneh-
nemphractieus.

Splanchneurysma, eeneziekelijke uit-

zetting van de ingewanden; adj.

splanchneurysmaticus

.

Splanchiidium, spl anchni olam

,

splanehnium, een klein inge-
wand.

Splanehnodiaslasis, het uiteen staan
van gescheidene stukken der in-
gewanden; het te wijd uiteen
liggen van vele normaal dichter
bij elkander liggende ingewan-
den ; = splanchnectopia, Ludwig;
adj. splanchnodjastaticus.

Splancknodyne, de pijn in de inge-
wanden.

Splanchnograplda, de besehrijving,
ook eene voorstelling in afbeel-
dingen van de ingewanden; adj.

splanchnographicus.
Spkinchnolilhiasis. de vorming van

steenachtige concrementen in de
ingewanden; splanchnolithus, een
dergelijk concrement.

Splanchnologya, cle leer van de in-
gewanden; adj. splanchnologies,
splanehnologus.

Splanchnolysis, de verlamming, ook
descheiding van de ingewanden

:

adj. splanchnolyticus.
Splanchnon^ het ingewand; adj,

splanchnicus; splanchnica reme-
dia, middelen tegen ziekten van
de ingewanden, die van het on-
derlijf.

Splanchnopathia, een 1yden der in-

gewanden; adj. splanchnopathi-
cus.

Splancknopktharsis, een bederf of
kwetsing van de ingewanden; adj.
splanchnophtharticus; splanchno-
phthartus, aan bederf van de in-
gewanden lrjdend.

Splanchnophlhora, een slepend be-
derf van de ingewanden.

Spanchnosclerosis. de verharding van
de ingewanden; adj. splanchno-
scleroticus.

Splandinoscopia, het onderzoek van
de ingewanden; adj. splanchno-
scopieiis, —scopus.

SplanchnoWme, —tomia. de kunst-
matige ontleding van de inge-
wanden; adj. splanehnotomieus.

Sphn,_ de milt: adj. splenicus, sple-

neticus, miltzuchtig, de milt be-
treffende, b. v. arteria; spleno-
des, aan eene milt gelijk, niilt-

A'ormig.

Splenalgia, de pijn in de milt, het

stekei) der milt; splenes, demilt-
zucht, het spleen der Engelschen

;

adj. splenalgicus.

Splenauxe,
_
de vergvooting van de

milt; adj. splenaucticus.
Splendor, de glans; adj.splendidus;

verb, splendeo, ere; splendesco,

ere.

Splenechos, de milttoon bij de per-
cussie.

Splenectasis, splenectama, splenopa-
rectasis. de uitzetting, vergroo-
ting van den omvang, van de
milt; adj. splenectaticus, sple-

necticus, splenoparectaticus.

Splenectome, splenecectomia, het uit-

wijken van de milt; adj. sple-

nectomicus.
Splenelcosis, splenelcos, de verzwe-

ring van de milt, eene iniltzweer;

adj. splenelcoticus.

Splenemphraids, de overvulling, ver-
stopping der milt, infarkten; adj.
splenempbracticus.

Splenificatio pulmonum, de miltach-
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tige verandering der longzelf-

standigheid.

Spleinsis, een bij de gele koorts te

Gibraltar kerkaaldelijk aangetrof-

fen toestand der longen, waarbij
men donkere, scherp begrensde,
geisoleerde, meestal eirkelronde

vlekken vond, welke wat de kleur

en consistentie betreft overeen-
komst hadden met de milt, Louis
en anderen.

Splenitis, de miltontsteking ; sple-

nitis gangraenosa of epizootica,

liet miltvuur; adj. spleniticus.

Splenium, de compres; adj. splenitis,

riemvormig; musculi spleni, de

riem- of spalkspieren, aan ket
hoofd en aan den kals.

Splenocele, eene miltbreuk; adj. sple-

nocelicus.

Splenoceratdsis, de koornacktige me-
tamorpkose van de roilt.

Splenodeoophoromalacia, splenodoo-
pkoromalacia, eene miltkleurige
verweeking van den eierstofc.

Fuchs.
Splenodynia, de doffe, drukkende

miltpijn; adj. splenodynieus, sple-

nodynus.
Splenographies de beschrijving van

de milt: adj. splenograpkicus.
Splenologia, de leer van de milt;

kare functien, enz. ; adj. spleno-

logicus.

Splenoma, een miltgezwel.

Splenomalacia, de miltverweeking.

Splenoncus, bij franscke_ schrijvers

splenoncia, eene zwelling of ver-

grooting van de milt.

Splenophlegmdne, eene ontsteking
van ket miltparenckym.

Splenophtkisis, de milttering, door

verzwering, tuberkels, enz. ont-

staande; adj. splenophthisicus.
Splenorrkagia, eene miltverbloeding;

^
adj. splenorrkagicus.

Splenoscirrhus, de miltverkarding,
miltkanker

; adj. splenoscirrho-
sus.

Splenotomia, de ontleding van de

milt; adj. splenotomieus, spleno-
tomus.

Splenypertrophia = splenauxe; =
splenoncus.

Spodites, brood on der keeten asck

gebakken.
Sp'odvum, fijne, lichte asck, de kut-

tenrook, meestal zeer fijn ver-

deelde metaaldeeltjes, vooral lood.

los, asck, inetaalasck, metaal-

kalk, raetaaloxyde, fijn stof; adj.

spododes, spodoides, asckachtig,
asckkleurig.

Spondylalgia, de wervelpijn; adj.

spondyialgicus.

Spondylarthritis, de ontsteking van
de wervelgewrickten.

Spondylarthrocace, spondylocace, de
beeneter der wervels.

Spondylexarthresis, —arthrosis, de

wervelontwrichting ; adj. spon-
dylexartkreticus, —artkroticus.

Spondylis, spondilium, spondylium,
ket stuitbeen.

Spondylitis, de ontsteking van de
wervelbeenderen; adj. spondyli-
tieus.

Spondylodynia, de wervelpijn; meest-
al = spondylalgia; adj. spondy-
lodynicns, spondylodynus.

Spondylopatkia, een lijuen van de
wervelbeenderen; adj. spondylo-
patkieus.

Spondylns, de wervel; de kruin op
ket koofd, vertex; bot. de krans
by de sckermplanten, verticillus;

adj. spondylicus.
Spovgi, gezwollen klieren aan den

kals.

Spongia, spongos, de spons; spongia
marina, de zeespons; spongia
eerata, met was doortrokken
spons; spongia compressa, de
drukspons; spongia usta, ge-

brande spons; adj. spongodes,

spongiodes, spongoides, spongio-

sus, zwam-, sponsacktig; os spon-

giosum, ket zeefbeen.

Spongocynanche, de ontsteking van
de amandelen.
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Spongosis, de zwamvorming, de le-

derspons.
Spoiita-aeus, vrijwillig,_ van zelf ge-

schiedend; combustio spontanea,
de zelfverbranding; generatio
spontanea, de vrije voortteling
zonder zichtbare bevruchtende
stof; somtijds ook = generatio
aequivoca; sanatio spontanea, de
van zelf volgende keeling.

Spora, sporos, bet zaaien, zaad; de
voortteling; bot. sporae, Hedwig,
of sporulae, Richard, de kiempjes
of de lichaampjes waardoor de
kryptogame gevvassen zich ver-
meerderen, en welke of vrij in
de zelfstandigheid van de plant
liggen, of wel binnen bijzondere
plaatsen besloten zijn.

Sporadicus, afzonderlijk liggend of
poorkomend. verstrooid; morbi
sporadic!, afzonderlijk optredende
ziekten,tegenstelling: morbi pan-
demici.

Sporangidium, een klein zaadvat;
bot. ket zaadvliesje der loofmos-
sen.een dun draadvormigliekaain,
dat midden door ket zaaddoosje
gaat en aanketzaadbevestigdis.

Sporangium, een zaadvat; sporan-

fia, de zaaddoosjes welke de
iempjes, sporulae, van de kryp-

togamen bevatten.
Spondium, een klein zaad ; de vruekt

der paddestoelen, om kare klein-
keid, Kraus.

Sporiferiw, sporopkorus, zaad dra-
gend of bevattend.

Spuma, ket sckuim ; spuma marina,
ket zeesekuim; adj. spumosus,
sckuimend; verb, 'spumo, are,
sckuimen.

Spurius, onecht, valsch; eostaespu-
riae, de valseke ribben, de 5 be-
nedensten aan iedere zijde, welke
met kare kraakbeenderen ket
borstbeen niet aanraken; erysi-
pelas spnrium, de oneckte roos,
erytkema.

Sputamen, sputamentum, sputum,

ket uitgespuwde; sputa, plur., ge-
woonlijk: ket uitgeworpene, en
wel uit de adernkalingswerktui-
gen, b. v. sputa mucosa, puru-
Ienta, cruenta, enz.

Spyrocolon, de orckida, eene op Ne-
groponte en in andere deelen
van ket noordoosten van Grie-
kenland voorkomende, deels met
syphilis, deels met lepra over-
eenkomende ziekte.

Squ-alor, het vuil; adj. squalidus,
b. v. lingua, eene zeer beslagen
tong; verb, squaleo, ere, zeer

morsig of vuil zijn.

Sguama, de schub; squama palpi-

fera, entomol. de koornachtige
sckub of ket derde stuk van de
onderkaak; adj. squainatus, ge-
sckubd, uit sckubben bestaande;
bot. bulbus squamatus, een ge-
sckubde bol; squamosus, schubbig,
to. v. sutura squamosa, de schub-
naad; bot. caulis squamosus, een
met schubben bedekte stengel.

Stabilis, vast staand, standvastig,
bestendig; subst. stabilitas, de
bestendigheid,

_
onveranderlyk-

keid, standvastigkeid; verb, sta-

bilio, ire, vast maken, fixeeren,

b. v. een lichaamscleel bij eene
operatie.

Stachys, de aar, inzonderheid bij

de graansoorten ; als planten-
naam : andoorn.

Stadium, de renbaan, namelijk de
daarvoor aangewezen ruimte; de
tijdruimte, eene periode; stadia
morbi, de tijdruiniten of perioden
van de ziekte, binnen welke meer
of minder bepaalde symptomen-
groepen plegen voortekomen,wat
mtusschen eigenlijk alleen voor
de acute ziekten geldt.

Stagmodes, druppelsgewys, aan een
oruppel gelijk ;

psoriasis stagmo-
des =: psoriasis guttata.

Stagnatio, ket stilstaau. b. v. san-
guinis^ stagnum, eene plaats op
welke iets stilstaat, vandaar een
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staancl water; verb, stagno, are.

Stagon, de druppel.

Statacticus, stalactos, druppelend.
Stalactite, draipsteen, liangend in

kalksteenholen voorkomende.
Stalagma, het afgedruppelde, een

distillaat.

Stalagmite, hefc zelfde als stalactiet,

niaar op den bodeni van kalk-
steenholen voorkomend.

Stalagmus, stalaxis, hefc druppelen,
afdruppelen, distilleeren.

Stalticus, vast .makend, adstringee-

rend; staltica remedia, adstrin-

geerende middelen, middelen te-

gen wild vleesch.

Stamen, de inslag bij het weven,
de staven in vlechtwerk, waarom
de dunnere roeden worden ge-
vlochten; bot. de rneeldraad, be-
staande uit don helindraad, fila-

nientuin, hefc helmknopje, anthera,

en bet stuifmeel, pollen; stamina
corporis animatis, de weefsels

van het dierlijke lichaaru.

Stannaethjlura, — tkylium, tinaethyl,

een tin beyattend radikaal met
jodiumverbinding, eene dikke
kleurl'ooze vloeistof, die bij 12°

nog niet vast wordt; speeihek
gewieht 1,5; bij de verdamping
van de oplossing aan de lucht

scheidt zich tin-aethyloxyde als

een wit. smaak- en reukloos poe-

der af. Het is niet vluchtig,

verbrandt bij verhitting aan de
lucht met heldere vlam en dik-

ken rook van tinoxycle.

Stanniolum, tinfoelie.

Stannum, het tin; stannum raspa-

tum. limatum, tinvijlsel ; adj.

sfcanneus, uit tin bestaande.
Stapes, stapia, de stijgbeugel; een

beentje in de trommelkolte ; het
stijgbeugelverband voor den voet
na de opening der vena sapkena;
adj. stapedius, b. v. musculus
stapedius, de stijgbeugelspier.

StapMs, een gcdroogde druif! rozijn.

Stajjhylaemaetoma, eene plotselinge,

met toevallen van verstikking

verbondene zwelling van de huig
door bloedextravasaat, Pauli.

Staphylagra, de huigtang, de huig-

kouder.
Staphyle, de wijndruii', de wijnbezie,

de huig; adj. staphylicus, sta-

pnylinus, staphylius, huigvormig,

de huig betreffende.

Staphylino-pharyngeus, tot de huig
en de pharynx behoorende; mus-
culus staphylino-pharyngeus, de
huig-keelspier, Morgagni.

Staphylis, de tepel aan de vrouwe-
lijk'e borst; = staphylium.

Staphylitis, de ontsteking van de
huig.

Staphylium, een kleine wijndrnif,

rozrjn; de borsttepel, een zuig-

glas voor kinderen.
Staphylodialysis, de verslappmg_van

de huig; adj. staphyloaialyfcicvts.

Staphyloeaema, eene oedemateuse
zwelling van de huig.

Staphyloma, het druifgezwel op het

oog ; bij Rit«en ook= polygram a;

adj. staphylomaticus, staphylo-

matosus.
Staphyloncus, een huiggezwel.
Staphyloptosis, de verlenging van

de huig.
Staphylorrhaplda, de huignaad : ook

cle vereeniging van de aangebo-

ren spleet van het verhemelte;

de verhemeltenaad in het alge-

meen; adj. staphylorrhapkieus.
Stapkylorrhapta, - -rhaptes, een werk-

tuig voor de vereeniging van de

gespletene huig.

Stap/a/lotome, —tomia, de verkor-

ting of amputatie van de huig;
adj. stapbylotomicus, staphylo-

tomies.

Staphylygrb-ma, staphylohygroma,
liitgen, polygroma, een veelvou-

dig ziekelijk nitwas, gevuld met

eene waterachtige vloeistof, wa-

terdruif ; adj. staphylygromaticus.

Stasis, het staan, stilstaan, de stag-

nate; bij nieuwere pathologen

:

-
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.

het eerste stadium van de ont-
steking.

Statarius', staande, wat staande ge-
schiedt; chorea stataria, de mi-
mische dans

;_
verb, sto, are.

Stater, een gewieht van l 1
/,, onsen.

Statera, de weegschaal.
Statica doctrina. de leer van het

eveBAvicht tusschen verschillende
dingen ; medicina statica, de sta-
tische heelkunde, welke uit de
dagelijksehe weging van het
lichaam en uit de daaruit ont-
leende nitkomsten besluiten voor
het voortduren der gezondheid
en des levens meent te kunnen
trekken; adj. staticus, een stil-

stand veroorzakende, in even-
wicht brengend of daartoe be-
hoorend, wegend, enz.

Statio, de stand, toestand, een aan-
gewezen post; statione decedere
of

_
exire,_ zijnen post verlaten:

adj. stationarius, staande, lang
op eene plaats blijvend; morbi
stationari, epidemisehe ziekten,
welke in bepaalde streken stand-
vastig worden, zoodat zij wel is

waar na korter of langer tus-
schenruimten verdwijnen, maar
steeds terugkeeren.

Statura, de houding, wasdom van het
lichaam; statura erecta, de hou-
ding overeincl van het lichaam;
statura longa of proeera, de hooge
wasdom.

Status, het staan, de toestand, de
top, b. v. stadium status, het
hoogste punt eerier ziekte.

Stauroplegia, cle kruisgewijze ver-
lamming.

Stear, het vaste vet. de talk; adj.
steatodes, talk-, spekachtig; ste-
atmus, uit talk bestaande.

Stearinum, het stearine, eene vet-
basis, inzonderheid in de vaste
dierlijke vetten, voornamelijk
van herkauwende dieren, of de
zoogenoemde talksoorten ; men
scheidt het van het margarine

en elaine hoofdzakelijk door be-

handeling met aether, waardoor
de beide laatstgenoemde stoffen
zeer gemakkeln'k, het stearine
daarentegen zeer :noeielijk opge-
lost wordt. Het zuivere stearine
is broos, droog, smelt bij C2°, en
bestaat in eene gekristalliseerde

en in eene amorphe, wasachtige
modificatie; adj. stearinicus, vet-
of talkzuur bevattend; acidum
stearinicum, het talkzuur, ook
margaryligzuur komt, aan eene
organisehe basis gebonden, voor
in de dierlijke talksoorten, kris-

talliseert in plaatjes, welke onder
den mikroskoop eenige gelijkheid

hebben met kristallen van pis-

zuur, en meestal in stevvormige
groepen van boogvormige indi-

viduen voorkomen; het smelt bij

70°; door sterke verhitting aan
de lucht vervluchtigt het, terwijl

het zuurstof opneemt, en overgaat
in margarinezuur. In water is het
volkomen onoplosbaar, in alkohol
des te meer oplosbaar, naar ge-
lang het minder water bevat.

Stearoconotitm, eene vetsoort in de
hersenmassa, Couerbe.

Stearbnum, het stearon of aceton
van het stearinezuur, zie: aceton.

Stearophaninum, stearophanium, het
stearophanine = coeeulosteari-

num, natuurKjk vet in de kok-
kelkorrels; acidum stearophani-
cum, het stearophaanzuul-= bas-
sinezuur.

Stearoptenum, met dezen naam be-

doelt men de vaste aetherische

olien of kamfersoorten, in te-

genoverstelling van de vloeibare

elaeoptenen, uit welke zij zich

dikwijls reeds door bekoeling af-

scheiden.
Steatas, een talkzuur of stearinezuur

zout.

Steatea, stearatea, Beral, onoplos-
bare stearineverbindingen, b. v.

de loodpleisters.
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Steathyle, de ziekelijk gevormde
spekstof, Lobstein.

Steatite, het speksteen, ook een talk-

gezwel.

Steatitis, de ontsteking van het vet;
bij sommigen = polypionia.

Steatocele, eene vetbreuk. een vast
vetgezwel in den balzak.

Steatolica, de stearineverbindingen
in het algemeen, welke weder in
steatea en saponea ontbonden
worden, Beral.

Steatoma, een vet- of spekgezwel,
de vetiijvigheid; adj. steatomati-

cus, steatornatodes, steatomato-
sus.

Steatomyces, de vetzwain, Ritgen.
Steatopyga, de vetstuifc; het vetkus-

sen bij de vrouwen der Hotten-
totten en Bosehjesmannen op het
heilig- en zitbeen.

Steatorrkoea, eene ontlasting van
vet door den anus, de vetloop:
adj. steatorrhoicus.

Steatosis, de talk- of vetvonning,
de vorming van een steatoma.

Steatospongus, het spekzwam ; stea-

tospongosis, de vorming van het
spekzwam.

Steganos, stegnos, bedekt, verdicht,

dicht, samengetrokken en sainen-
trekkend.

Stegdsis, het bedekken, verdichten.
samentrekken, vernauwen.

Stegnosis, het verdichten, vernau-
wen, sterk samentrekken, wordt
door de ouden inzonderheid van
de uitloozende buizen gebezigd;
adj. stegnotieus; remedia steg-
notica = adstringentia, incras-

santia.

Steirosis, de onvruehtbaarheid, ste-

rilitas.

Stella, de ster; fascia stellaris, het
knoop- of zonverband; Stella du-
plex, het dubbele sterverband; adj.
stellaris, stellarius, stellaeforruis,
stellatus, gesterd, stervormig,
sterachtig, b. v. bot. folia, stervor-
mige bladeren; dimin. stellula.

Stemma, de krans.
Sternon, bot. een meeldraad.
Stemonophycos, een uitwas aan den

stamper, de stamperschub, G. F.
W. Meyer; = paleola, Kiehard;
= nectaria, Schreber; = glu-

mellula, Desvaux; = sqamulae
hypogynae, Rob. Braun.

Stenagma, stenagmns. stenasis, het

steunen, zuchten; adj. sfcenacti-

cus, stenactos, steunend, zwaar
zuchtend, uit steunen en zuchten
voorkomend.

Steneosaurus, een geslacht van fos-

siele krokodillen uit het krijt.

Stenocardia, de beklemdheid van de
borst of het hart; adj. stenocar-

diacus.

Stenockoria, —choriasis, de vernau-
wing van een kanaal of gang;
adj. stenochoricus.

Stenocoriasis, een paardeziekte ; ver-

nauwing van de pupil, Vegetius;
een zwak gezicht; bij sommigen
= stenoehoriasis.

Stenographia, de snelschru'fkunst,

door middel van verkortingen
of teekens; stenographus, een
snelschri]vcr.

Stenomycteria, de nauwheid of ver-
nauwing van de neusgaten; het
lijden dien ten gevolge; adj. ste-

nonryctericus.

Stenopaeus, eene nauwe opening be-
zittend ; perspicillum stenopaeum,
een bril bij welke het zien door
slechts eene kleine opening ver-
gund is, Donders.

Stenorrhampihae aves, de smalsna-
velige vogels.

Steiiorrhynchus, een dun gesna-
velde.'

Stenos, eng, smal, klein, nauw.
Stenosis = stegnosis, de vernau-
wing; adj. stenotieus.

Stenostenosis, —stegnosis, de vernau-
wing van den ductus stenonia-
nus.

Stenostomia, de vernauwing van den
mond.

STEN0TE8 — STETHOCHYSIS.

Stenbtes, de engte, beklemming,
angst, verlegenheid.

Stenothorax, een mensch met nauwe
borstkast; adj. stenothoracicus.

Stentorophonicus, —ropkomcs, met
eene stentorstem begaafd.

Stercoratio, het bemesten.
Stercus,_ mest, vuil, drek; adj. ster-

coralis, stercoraceus, stercorarius,
stercoreus ; fistula stercoralis, een
drekfistel ; vomitus stercoraceus
of stercoreus, het drekbraken, het
miserere.

Stereocystis, een met vaste stoffen
gevuldezak; adj. stereocystieus.

Stereometria, het afmeten van vaste
lichamen of eigenlijk van de
ruimte welke zij beslaan, de leer

dienaangaande, de stereometrie;
adj. stereometricus.

Stereos, stijf, vast, dor, woest, on-
vruchtbaar.

Stereoscopia, ophthalm. de weten-
schap die zich met de toepassing
der stereoskopen bezig houdt.

Stereoscopium, een werktuig door
middel waarvan teekeningen zich
als verhevone lichamen vertoo-
nen ; opthalm. werktuigen welker
hoofddoel bestaat in de voorstel-
ling van hetlichamelijk zien door
de fusie van den dubbelzydigen
netvliesindruk.

StereQtes, de vastheid, stijfheid, dor-
heid, magerheid; adj. stereoticus.

Steresis, het berooven, het wegne-
ruen; adj. stereticus.

Sterigma, de steun.

SterUitas, de onvruehtbaarheid,
hoofdzakelijk van vrouwelijkein-
dividuen gebezigd; adj. sterilis;

bot. caulis sterilis, een stengel
die geene bloemen draagt; sta-
men sterile, een onvruchtbare,
d. i. van onvolkomen of iu het
geheel niet ontwikkeldeu helin-
knop voorziene meeldraad.

Sternalgia, eene pijn in of achter
het borstbeen; somtijds =. an-
gina pectoris; adj. sternalgicus.

Stembergia, fossiele plantendeelen
uit het kolenzandsteen.

Stemebra, eene afdeeling van het
borstbeen, Blainville.

Stemoco.rdia = stenocardia.
Stemocleidomastodes, —stoideus mus-

culus, de spier welke zich aan het
borstbeen, het sleutelbeen en het
tepelvormig uitsteeksel van het
slaapbeen vastzet.

Stemodynia = sternalgia; = ste-

nocardia.

Sternohyoideus, sternohyodes inus-

culus, de borstbeen-tongbeen-
spier.

Sternothyreoideus, sternothyreodes
musculus, de borstbeen-schild-

vormig kraakbeenspier, neder-
trekker van het strottenhoofd.

Sternotrypesis, de trepanatie van
het borstbeen; adj. sternotrype-

ticus.

Sternum, het borstbeen ; sternum ea-

pitale, volgens sommige ento-
mologen: de tot eene uitstekende
verhevenheid gezwollen keelrand,
sternum collare, entomol. het
halsbeen ; sternum pectorale, het
borstbeen; adj. sternalis, ster-

nodes, het borstbeen betreffend,

borstbeenvormig, driehoekig

;

musculus sternodes ^ musculus
triangularis sterni.

Sternumentum, sternutamentum, het

niezen, een niesmiddel ; verb, ster-

nuo, ere, niezen.

Stemutatio, het niezen; adj. ster-

nutatorius, het niezen betreffend;

sternutatoria remedia, niesmid-
delen; verb, sterniito, are.

Stertor, het ronken, snorken; adj.

stertorosus, b. v. respiratio ster-

torosa; verb, sterto, ere.

Stethidium, een kleine borst; ento-

mol. := thorax, het nriddenlijf.

StetJwcatharsis, het uitwerpsel uit de
borst, uit de ademhalingswerk-
tuigen^ adj. stethocatharticus.

Stethockysis, eene uitstorting van
water in de borstholte.
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StetJiodesmis, —desmium, de borst-

band.
Stetkomyitis, de ontstekiug van da

borstspieren.

Steihopolyscopiim — polystethoseo-
pium.

Stethorrlieuma, het borstrheumatis-

mus, inzonderheid dat van de

borstspieren.

Stethos, de borst; de bal aan de

hand, dc hak aan den voet; iets

vooruitstekends in het algemeen,

b. v. een door de zee opgewor-
pen zanclbank; de duinen.

Sth&nia, sthenos, de kracht. sterkte

:

adj. sthenieus; morbi sthenici,

ziekten met verhoogde werkzaarn-

heid, of zoogenoemd sthenisch

karakter.

Sthenopyra, de sthenische of syno-
chisehe koorts.

Stibaeiliylum, —thylium, het stib-

aethy], analoog met de antiino-

niumwaterstof, in welke 3H door
80'' Hs zijn vervangen. Het is

eene waterheldere, hoogst dun
vloeibare, sterk licht brekende
vloeistof van lookachtigen reuk,

zwaarder dan water, daarin on-
oplosbaar, maar gemakkelrjk op-

losbaar in wijngeest en aether;

het kookt by 158°. Men verkrijgt

het uit ehloor- of jodaethyl door
antimoonkalinm waarbij hetlaat-

ste in groote overmaat moet wor-
den aangewend.

Stibium., bet spiesglans, antimo-
nium; adj. stibicus, b. v. acidum,

het antimoniuruzuur ; stibiosus,

b. v. acidum, het antimonigzuur;
stibiatus, met spiesglans bedeeld,

b. v. vinum. spiesglanswijn, braak-
wijn.

Stiddozoon, een oorspronkelrjk dier,

elementairdier, J. H. Mayer.
Stictacne, de gepunte vin, acne
punctata ; de zwavte gepunte vin-
nen in bet aangezicnt of de zoo-
genoemde niedeeters, comedones,
crinones, Mason Good.

Stigma, de steek, een klein brand-
of lidteeken, b. v. stigmata ova-
riorum, de lidteekens aan de eier-

stokken; bot. de stempel op den
stamper; stigmata, entomol. =
tracheae, de luchtbuizen of ope-

ningen voor de ademhaling aan
de lichaamsvlakte der insekten,

ook de randpunten; adj. stigma-
ticus, met lidteekens bezet.

Stigmaria, fossiele boomwortels van
zegelboomen, Sigillaria, uit het
steenkool.

Stigmatostemon.es plantae, planten
welker meeldraden op den stem-
pel zitten.

Stilbenum = picramyl.
Stilbite, een mineraal

_
van de zeo-

lietfamilie, het stilbiet.

Stilla, de druppel, gutta ; verb, stillo,

are, druppelen; adj. stillatitins,

dmppelbaar.
Stillicidium, het druppelen, een

druipbad; stillicidium narium,
het druppelen van bloed uit den
neus; stillicidium urinae, de drnp-
pelsgewijze ontlasting van urine

;

ook = stranguria.

Stillistearinicum acidum, het stilli-

stearinezuur in den chineeschen
plantentalk.

Stimulus, de prikkel; verb, stimulo,

are; stimulantia remedia, prik-

kelende middelen.

Stipatio, de ophoping, het volsfcop-

pen van een zak; verb, stipo, are,

opvullen, volstoppen : febres in-

termittentes stipatae = febres

intermittentes comitatae, waarin
stipare dus het zelfde bcteekent

als begeleiden of eompliceeren.

I Stipes, bot. de Stengel, vooral dc

stronk der paddestoelen ; stipites

dulcamarae, de stengels met de

takken van het bitterzoet; adj.

stipitatus, bot. gesteeld, steelvor-

mig, b. v. ovarium, een aan de

basis steelsgewijze verlengd ova-

rium; pericarpium stipitatun'i, een

ffesteeld vrachtbekleedsel.

STIPULA — STRABISMUS. 417

btipida, de stoppel; bot. stipulae,
steunblaadjes, stoppels.

Stixis, het steken, tatoueeren; brand-
merken, interpungeeren.

Stoechiodyscrasia, de gebrekkice
menging van de grondbestancl-
deelen van het organismus, v. Ha-
gen; adj. stoeehiodyscraticus.

StoechioLogia, de leer der elernenten,
inzonderheid van de seheikun-
dige; adj. stoechiologicus.

Stoechidma, stoechlon,.de grondstof.
het element, ieder eerste begin.

Stoechos, eene rij van palen of let-
ters, eene bladzijde, grondlijn.
grondtrek.

Stolidus, doro, zwak van verstand:
subst. stoliditas.

Stolo, bot. een uitlooper, spruit.
Stoma, de mond ; stomata, de spleet-

openingen, porien; adj. storna-
ticus.

Stomacace, stomacacia, stomatocacia,
een kwalijk riekende adem.

Stomachatio,' de ergernis; verb, sto-

a

machor, ari, zich ergeren.
Stomachus, de maag, maagwand.

ergernis; adj. stoinaehalis, sto-
machicus, de maag betreffend;
stomachica remedia, de maag ver-
sterkende middelen.

Slorwemorrhagia, storaataemorrha-
gia, eene bloeding uit den mond.

Stomalgia = stomacace.
Star/anthrax hordeolum, veterin. de
kiem of tongblaar brj de var-
kens.

Stomapoda, een orde van schaal-
dieren.

Stomatitis, de mondontsteking; sto-
matitis folliculosa•= aphtae; adi.
stomatiticus.

Stomatocatharsis, het uitgeworpene
uit de mondholte: adj. stomato-
catharticus, stomacatharticus.

Stomatodynia, de mondpijn, in de
mondholte; adj. stomatodynicus.

Stomatomalacia, de verweekino1 van
de in de mondholte gelegene
deelen; stomatomalacia putrida,

i
de stinkende adem : waterkanker.

j
Stomatonecrosis, het afsterven of

brandig worden van soniniige
deelen in de mondholte; adj.
stomatouecrotiens.

Stomatonoma, de waterkanker in
de mondholte.

Stomatop>hy7na, een mondgezwel;
^
adj. stomatophymaticus.

Stomatopyra, = aphthae, het zoor,
Eisenmann.

Stomatorrhagia — stomaemorrha-
gia; adj. stomatorrhagicus.

Stomatorrhoea, eene matige succes-
sieve mondbloeding; adj. stoma-
torrhoicus.

Stomatdsis, een mondlijden; volgens
sommigen, een geringe graad
van mondbloeding.

Stonmtospasmus, de mondkramp,niet
trismus.

Stomatotheca, entomo!. het mond-
bekleedsel der insektepoppen.

Stomatotyphus, eene zenuwkoorts
met oorspronkelh'k niondlijden,
Eisenmann.

Stomencephalus, stomatencephalus,
eene nhsgeboorte met gesloten
niondopening en slechts een oog
in het midden van het voorhoofd,
Geoffi-oy St. Hilaire.

Stomograpkia, de beschrijving en
afbeelding van den mond of de
mondholte; adj. stomographieus.
stomogrftphus.

Stomoschisis, het gescheiden zijn
van vele hoofddeelen van den
mond; de wolfsmond.

Stomotosyringosiphonismus, het ka-
theteriseeren van en het inspuiten
in de buis van Eustachius.

Stomotosyrinx, de buis van Eusta-
chius.'

Stonjne, een spits werktuig tot het
bekrassen; bij Aretaeus: een werk-
tuig om neusbloeding te doen
ontstaan.

Strabismus, strabositas, het scheel
zien, d. i. het voorbijsehieten van
de gezichtsas langs de waarge-

s?
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nomene voorwerpen ; strabo, stra-

bonus, strabus, een scheelziende.

Strabotomia, de kunstbewerking van

hefc scheelzien.

Stramen, stramentum, liet stroo,

strooisel; adj . stramineus, strooien,

strooachtig'; van kleuren: stroo-

geel.

Strangulatio, het verworgen, ook het

insnoeren, b. v. van eene breuk;

verb, stvangulo, are; strangula-

te, geworgd, bcklemd.

Stranguria, de' druppelpis, koude

pis', wanncer bij gestadigen aan-

drang tot wateren, de pis slechts

druppelsgewijs ontlast wordt.

Strotijkatio, bet liggen in lagen,

van gesteenten sprekencle.

StraliotocacophtJialmia, ophthahno-

cace bellica, de boosaardige oog-

ontsteking onder de soldaten.

Stratometrum, de laagmeter, een

werktuig ter bepaling van de

hoeken, in welke geologisehe

lagen, enz. op elkander liggen.

Stratum, de laag; stratum rhab-

doides en stratum conoides,

. de staafjeslaag, in de retina;

stratum proligerum, v. Baer, de

kiemlaag in het ei van de zoog-

.dieren; adj. stratiformis,_ laag-

.
voraiig; epithelium stratiforme,

betei: "lamellosum, het pleister-

epithelium; verb, sterno, ere,_ne-

derwerpen; ook banen, b. v. viam.

Streblopodia, de kromvoetigheid

;

adj. streblopus, kromvoetig, varus

of valgus.

Streblosis, bet verdraaien, ontwrich-

ten; de tortuur; adj. strebloticus,

aan streblosis lijdend, deze be-

treffend.

StrephanostropUa, de hakvoet.

Stremma, de knoop, het yerdraaien

van eene spier, pees of lid.

Strepilus, het geruiseb, gcraas ; stre-

pitus spuri'us of abnormis, een
pseudo-geruiseh ; adj. strepitosus;

verb, strepo, ere, ruischen. ge-
druisch maken.

Strepsis, het draaien, omdraaien,

de torsie.

Streptospondylus, een krokodilach-

tig dier u'it de wealden.

Stria, de streep, ovcrlangsche ver-

dieping, goot; adj. striate, ge-

streept, van voren voorzien: cor-

pus striatum, het gestreepte

lichaam in den zijdelingsehen

ventrieulus der bersenen: striato-

punctatus, entoniol. gepunt, als

de pnntjes in rijen staan.

Stridor, de samentrekker ;= sphinc-

ter; strictura, de samentrekking,

vernauwing; 'verb, stringo, ere,

insnoeren, samentrekken ; adj.

strictus, samengetrokken, nauw,

eng ; bot, caulis strictus, de rechtc

stengel, racemus strictus, eene

stijve tros, wanneer ze recht uifc

staat.

Stridor, het knarsen, stridor den-

tium, het tandeknarsen; adj. stri-

dulus, sissend, knarsend; verb,

strideo, ere.

Striga, de streek, eene overdwars

loopende lijn, band; adj. stn-

gatus, strigosus, streekaektig,

streekvormig ; bot. caulis strigo-

sus, een met aauliggende strjve

haartjes bezette stengel.

Strigidae aves, de familie van de

nilen.

StrigmenUm, het darmslijm, ook

epitheliaaipartikeltjes, zoo als bij

diarrhee dikwijls worden ontlast.

Strobilites. fossiele vruchtkegels uit

het steenkool.

Strobilus, de dennevrncht, een

sparappel; het bloemkatje van

de hop.

Stroma, 'hot. de tweede zaadbodem;

onderiaag, het onderste van eene

laag, strooisel; stroma uteri, de

kiemlaag in de baarmoeder. _ _

Stronquloceros, een groot fossiei

hert, in beenderenholen gevon-

den.
Strontionum, een standvastig.moeie-

lijk smeltbaar mineraal.

STROPHE — STYLONUEUS.

Strophe, het draaien, het wenden,
omkeeren.

Strophenchyma, het gewondene cel-

weefsel by de planten, colyen-
chyroa.

Strophiola, —lus, bot. de kiemtepel,
welke bij__vele planten, inzon-
derheid bij de peulvruchten, de
kiemgroeve bedekt.

Strophium, het corset, een keurs-
of rijglijf.

Strophodus, een geslacht van fos-

siele visehtandcn uit het jura-
tijdperk.

Strophoma. het gewondene, een
- koord; strophosis, de vorming
van _het strophoma; eene ver-

' draaiing van de ruggegraat, Kie-
ser.

Strophulus, eene soort van uitslag.

Strophus, eene bevige buikpijn ; veter.

de koliek der trek- en lastdieren,

Veget. Kenatns.
Structio, de bouw, inrichting; verb.

struo, ere.

Struma, de krop; adj. strumosus,
de krop betreffend, daaraan lij-

dend. > -

Strychninum, stryehniuru, een alka-
loide in de braaknoot, in de ig-

natiusboon, in het slangenhout,
in den valschen augusturabast,
kristalliseert in vierzijdige, kleur-
looze zuilen of in oktaeders, re-
ageert duidelijk alkalisch, en
smaakt zeer bitter; zelfs in ko-
kend water is het bijna onop-
losbaar, maar het geei't claaraan
een bijzonder bitteren smaak. In
watervrijen alkohol is hot onop-
losbaar, zoo ook in aether en

. bijtende alkalieu. By verhitting
ontleedt hot zonder te smelten.
De strvehninezouten zijn meestal
kristallisecrbaar, zeer bitter en
meestal oplosbaar in water.

Strychnomania, een door strych-
nine bevattende zelfstandigheden
voortgebrachte soortvan waanzin.

Stryphnos, zuur, samentrekkend

:

stryphna remedia, samentrek-
kende middelen.

Studium, de vlijt, naarstigheid, het
streyen; studia, het_ studeeren;
studiosus, vbjtig, yverig, een
student; verb, studeo, ere.

Stufa, een ijslandsch woord voor
openingen in vulkanen, waaruit
heete waterdampen voortkomen.

Stvllitia, cle dwaasheid, domheid;
stultus, dwaas, gek.

Stupefadens, afstompend, l>edwel-

mend; stupefacientia remedia, be-

dwelmende middelen; verb, stu-

pef'acio, ere.

Stupha, stuppa, een vochtig warm
omslag of bad, een zweetbad,
laconicum.

Stupiditas, de eenvoudigheid, dom-
heid, eene beperking des ver-

stands; adj, stupidus.

Stupor, dc gevoelloosheid, loomheid,
het inslapen der ledematen, de
zinneloosheid bij typhus; stupor
dentium, het stomp zyn der tan-

den; stupor vigilans = catelep-

sis; verb, stupeo, ere, stomp of

gevoelloos zijn; stupesco, ere,

stomp of gevoelloos worden ; ook
wel verbazen.

Stuprum, de ontucht; stuprum vio-

lentum, de verkrachting ; verb,

stupro, are, stupror, ari.

Stylagra, de gesteelde tang.

Stylidhtm, een kleine steel.

Styloglossus, tot het stijlvormig uit-

steeksel en de tong behoorend,

b. v. musculus.
Stylohyodes, —hyoideus, het stijlvor-

mig uitsteeksel en het tongbeen
betreffende, b. v. musculus.

Stylomastddes, —mastoideus, het stijl-

en tepelvormig uitsteeksel be-

treffende; b. v. foramen, hetstijl-

tepelgat waardoor de gezichts-

zenuw uit het kanaal van Jal-
lopius treedt.

Stylonurus, een geslacht van fos-

siele schaaldieven uit het siluri-

sche tijdperk.
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Stylopliaryngeus, het stijlvormig uit-

steeksel en de pharynx betref-

fende, b. v. musculus.
Stylopodium, bet stylkussen, de on-

derlaag van den vruchtknoop by
de selierrugewassen, ofketonder-
ste gedeelte van den stijl welke

aan het zaad blijf't, Hoffmann.
Stylostemdnes, stylostemonides plan-

tae, de planten welker meeldra-

den op de stijlen zitten, Monch
en Gleditseh.

Stylosteophyton,een stijlvonnig been-

uitwas, Lobstein.

Stylus, de steel, still; bot. de ver-

lengde punt van den stamper of

de stuifmeelgang ;
_adj.__styl6des,

styloides, styliformis, stijlvormig.

Stomatorrhagia = stymatosis._

Stymatosis, eene verbloeding nit bet

mannelijk lid, met erectien.

Styphninicum acidum, het styphni-

nezuur,= acidum oxypicrinicum.

Styphnos, styphos, stijfj strak.

Stypsis, het vast maken, samen-
trekken, het stelpen van eene

uitvloeiing, b. v. van eene ver-

bloeding; adj. styptieus, stelpend,

aanhoudend; styptica remedia,

bloed stelpende middelen.

Styraeinum, C38 H IG 0*, cen nen-

traal, kristalliseerbaar, kleur- en

reukloos lichaam, dat uit den
styrax liquidus

_
door distillatie

met eene oplossing van zwavel-

zuur natron wordt verkregen. Het
is onoplosbaar in water, en smelt

bij 44°.

Styroleum, het styrol, wordt als

nevenprodukt verkregen met het

styracine door de zelfde distil-

latie; het is = cinnamen, vormt
eene koolwaterstof, C 16 H 8

, en

als zoodanig eene kleurlooze aro-

"matisehe olie, isomeer met het
benzin,

Styronum. het styron; door distil-

latie met sterke kaliloog ont-
bindt zieh het styracine in ka-
neelzuur kali en in een olieaehtig

met het water overgaand lichaam,

dat men styron gcnoemd heeft; het

kristalliseert langzamerhand in

als zy'de glinsterende witte naal-

den van een aangenamen hya-

cinth-reuk, smelt bij 33° en ver-

vluchtigt zich by' 250° onontleed;

het is in water tamelnk,_in al-

kohol en aether gemakkelijk op-

losbaar. Strecker beschouwt het

als den alkohol van het kaneel-

zuur.

Stysis, het veroorzaken van eene

erectie van den penis ; de erectie

zelve; adj. stytieus.

Suaveotens, welriekend, geurig; subst.

suaveolentia,

Suavis, aangenaam ; subst. suavitas,

suavitudo.

Subactio, het verwerken, het binden

van eene olieachtige of harsach-

tige stof door arabische gom,
eidojer, enz. ; verb, subigo, ere,

binden, onderbrengen.
Subacutus, matig verhit, matig snel

verloopend.

Subaffectio, een matig lij den, of van
het geheele organismus of van
eenig deel.

Subalaris =z subaxillaris.

Subaphyllus, bijna zonder kelkblaad-

jes, Willdenow.
Subaicaloideum, een kalf-alkaloiide.

Subalpinus, eenigszins bergachtig.

Subaxillaris, zich onder de oksel-

holte bevindende.
_

Subcanaliculatus, eenigszins kanaal-

of gootvormig.
Subcardlagineus, half kraakbeenach-

tig, onder de kraakbeenderen

liggend.

Subcloxicularis, infraclavicularis,

subclavius, onder het sleutelbeen

liggend; fossa subclavicular of

infraclavicularis, de verdieping

onder het sleutelbeen; arteria

subclavia, de sleutelbeenslagader,

onder of' achter het sleutelbeen.

Subcontinuus, half aanhoudend; fe-

bres subcontinuae,koortsen welke
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niet onafgebroken met gelijke he-
vigheid aanhouden; intermitten-

tes subcontinuae, volgens Torti:
wisselkoortsen

_
welker apyrexien

niet geheel vrij zy'n.

Subcutaneus, onder de huid zich be-
vindend; tela conjunctiva subeu-
tanea, het onderhuidsche bind-
of celweefsel ; sectio of incisio

subcutanea, eene onder de huid
voortgezette snede.

Subdiap'hanus, half doorschynend.
Subdulcis, zoetachtig.

Suber, kurk; adj. suborosus, kurk-
aehtig ; bot. caulis suberosus, een
kurkachtige stengel ; suberieus,

kurkzuur bevattend; acidum su-
bericum, het kurkzuur, niet alleen
uit den bast en het kurk in het
algemeen, maar ook uit stearine-
en margarinezuur door koken
met salpeterzuur te verkrygen.
Het kristalliseert in witte kor-
rels; het is reukloos, zwak zuur,
in koud water jnoeielijk, in ko-
kend gemakkelijk oplosbaar, zoo
ook in aether, waardoor het zich
hoofdzakelijk van het barnsteen-
zuur onderscheidt ; het laat zich
sublimeeren.

Suberonum, eene aangenaam rie-

kende vloeistof, C8 Hr O, welke
men door distillatie van kurk-
zuur kalk verkrygt.

Subfrigidus, = frigidiusculus, koel.
Subglobosus, half kogelvormig,

eenigszins kogelvormig.
Subinjtammatio.. eene matige ont-

steking; adj. subinflammatorins.
Suiintra-ns, vroeger, voor het op-
houden van het voorafgaande
weder optredende; febres subin-
trantes, tusschenpoozende koort-
sen, welker nieuwe aanval reeds
weder begint, voordat de vorio'e
volkomen is opgehouden, Torti.

Subligcmdum .— bracherium. de
breukband.

Subligatio. de onderbinding, het
afbinden van eenig deel; b. v.

van eene wrat; verb, subligo, are.

SxMimatio, chem. de vervluchtiging,
waarbij de zieh vervluchtigende
deelen vaste stoffen vormen; su-
blimatum, het door sublimatie
verkregene produkt; verb, subli-
mo, are.

Sublirnis, verheven ; sublime urinae,
een aan de oppervlakte zwevend
wolkje in de urine.

Sublingualis, zich onder de tong
bevindend, de ondervlakte dei
tong_ betreffend; arteria sublin-
gualis, de onderste tak van de
tongslagader.

Sublinguium, sublinguum, wat on-
der de tong ligt, het tongbeen,
het kikvorsehgezwel ; bij som-
migen: het strotklepje; ook de
huig.

Subluxalio, eene onvolkomene ont-
wrichting, verstuiking.

Subrnawillaris, onder de kaak lig-

gend of verloopend, b. v. glan-
clula.

Submersus, ondergedoken; verb,
submergo, ere.

Submissio, de onclervverping, het
uitblyven, de onevenredigheid,
b. v. cordis et arteriarum; verb,

submitto, ere, onderwerpen, b. v.

aan een onderzoek.
Suboxydum, een half oxyde, een

oxydule.

Suhpilacenta = tunica deeidua Hun-
teri.

Subringens, bot. b. v. flos, eene half
grijnzende bloem.

Subrims, het glimlachen; verb, su-
brideo, ere.

Subrotundus, eenigszins rond.

Subscapularis, zich onder het schou-
derblad bevindend; b. v. mus-
culus.

Subsessilis, bot. b. v. folium, half
zittend.

Subsidentia, het op den bodem val-
Ien, het bezinksel ; verb, subsido,
ere, bezinken.

Subsolanu.% wat tot het noordoosten
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behoort; venti subsolani, noord-

oostewinden.
Subspecies, de onderafdeeling.

Substantia, de massa, zelfstandig-

heid; adj. substantialis, lichame-

lijk voorkanden.
Substituens, plaats vervangend of

bekleedend; substituentia, ook

substitua reraedia, plaatsvervan

-

gende rniddelen = surrogaten;

verb, substituo, ere, in de plaats

van iets anders stellen.

Substitutionis theoria, de verplaat-

sings-tkeorie, de tkeoric der ty-

pen of metalepsie : met deze uit-

drukking duidt de scheikundige

het verschijnsel aan, bij de proe-

ven, aangaande de werking der

zoutvormers op verschillcnde or-

ganische verbindingen, waarbij

aan de laatsten een gcdeelte of

wel de geheele boeveclheid van
hare waterstof onttrokken en,

b. v. door chloor, brominm of

j odium, kan verplaatst worden,
zonder dat zich bij deze verwis-

seling van de waterstof door een
volkomen daarvan afwijkend,

elektriscb geheel tegengesteld

element, eene wezenlijke veran-

dering in de ehemisclie, dikwijls

zelfs ook niet in de physiologi-

sehe of physische eigenschappen
vertoont.

Substratum, de onderlaag ; verb, sub-

sterno, ere.

Substrictus, onderbonden, afgebon-

den; verb, snbstringo, ere.

Subsulcatus, bot. gestreept.

Subsultus, het huppelen, springen;

subsultus tendinum, hetpeeshup-
pelen; verb, subsilio, ire.

Subsurdus, half doof, hardhoorend.
Subula, de priem; adj. subulatus;
priemvormig.

Siibversio, het oinkeeren; verb, sub-
yerto, gre, ondermijnen, .vernie-
tigen, b. v. valetudinero.

Subvertebra, subvertebrum, het hei-
ligbeen.

Subv'dla, de ruimte tusschen den
wijsvinger en den pink; de aan-
trekkehde spier, adductor van
den pink.

Succago = succus inspissatus.

Succedaneus, succidancus, volgend,

als gevolg optredend ; caput suc-

cedaneum, net hoofdgezwel bij

pasgeborenon; remedia succeda-

nea, plaatsvervangende middelen.

Suceentwrialus, de plaats van ande-
ren vervangende, een zijstuk tot

iets dergelijks vorniende; renes

sueecnturiati, de bynieren.

Successio, de opvolging; adj. suc-

cessive, allengskens op elkan-

der volgend; verb, suceedo, ere,

volgen.
Succiflims, sappen ontlastend.

Sucxindus, omgord; subst. succinc-

tus, succinctura, het middenrif.

Succinum, barnsteen; adj. succina-

tes, barnsteen of barnsteenzuur

bevattend, b. v. liquor cornu cervi

succinatus = liquor ammoniaci
succinic]; succinicus, barnsteen-

zuur bevattend; aciduni suecini-

eum, het barnsteenzuur, C8H 6 8
,

het eerst in het barnsteen ge-

vonden, vervolgens als oxydatie-

produkt uit vetten en was, ein-

delijk ook als gistingsprodukt

nit appelzuur kalk verkregen.

Men verkrijgt het door sublima-

tie uit barnsteen, of wel door

koken van margarine met sal-

peterzuur. Het kristalliseert in
- kleur- en reuklooze kristallen,

lost op in alkohol en Water, bijna

niet in aether, smelt bij 180°, en

kookt bij 285°. Het is een der

bestendigste organische zuren,

daar het noeh door chloor, noch

door salpetcrzuur wordt vernie-

tigd.

Succocollata, succolata, de chocolade.

Succubitalis, wat onder den elleboog

ligt of gelegd wordt, b. v. pul-

villus, een armkussen.
Suceubus = incubus.

«*-
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Sxtccus, bet sap ; adj. succidus, suc-

cosus, succulentus, sappig; lana

succida, de vetwol; corpus suc-

culentum, een volsappig lichaam

;

bot. pericarpium succosum= pe-

ricarpiuni pulposum.

Suc/wsauiiis, een geslacht van kro-

kodillcn uit het wealden van
Tilgate.

Suctio, suctus, het zuigen: adj. suc-

torius, tot zuigen bestemd, b. v.

apparatus; verhsugo, ere.

Sudamen, gewoonlijk sudamina, de

zweetblaasjes, kittepokken; suda-

rium, het zweetbad, de zweet-

niiddelen; sudatio, het zweeten;

sndatio assa of sicca, het damp-
bad; sudatorium = laconicum,

het zweetbad; verb, suclo, are,

zweeten.
Sudor, het zweet; adj._ sudorifer,

sudorificus, zweet drijvend; su-

doriparus, zweet bereidend; glan-
• dulae sudoriparae, de zweetklier-

tjes van de huid.

Sujfimen, suffimentum, bet reuk-

werk, reukmiddel; suffitio, suffi-

tus, het berooken; verb, suffio, ire.

Sufflatio, het opblazen; verb, sufflo,

are.

Suffocatio, het verstikken ; suffocatio

stridula, de croup; suffocatio ute-

rina = pnix hysterica; adj. suft'o-

cativus, snffoeatorius; verb, suf-

foeo, are.

Suffrngium, de stem, het votum;
omnia suffragia ferre, alle stem-
men verkrijgen ; verb, suffragor,

ari, voor iemand stemmen.
Suffrago, de kniebuiging; adj. suf-

fraginosus, veter. aan kwaden
droes lijdeud, b. v. equus; lym-
pha of materia surfraginosa, de
droesstof.

Suffusio, het ondevloopen; suffusio

i'ellis, de geelzucht; suffusio cor-

neae, het
_
troebel worden of de

verduistering van het hoornvlies

:

suffusio lentis, crystallinae, de
grauwe staar; suffusio nigra, de
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zwarte staar; suffusio radians,_de

valsche duizeligheid, scotomia;

verb, suffundo, ere.

Suggestus, het geraamte; verb, sug-

gero, subgero, ere, onder iets

bouwen.
Sucjgrundium, het dak; suggrun-
dium oeuli, de wenkbrauwboog.

Sugillatio, het onderloopen met
ijloed; adj. sugillatus, met bloed

ondergeloopen.
Suicida, de zelfinoordenaar; suiei-

diuin, de zelfmoord.

Sulcus, de voor, goot; dimin. sul-

culus: adj. sulcatus, gevoord; spe-

eillum sulcatum, de holle sonde;

bot. caulis sulcatus, een stengel

met strepen welke kleine gootjes

vormen.
Sidfoformium, eene dergelijke ver-

biiiding als het chloroform en

bromoi'ortn, C2 HS 3
.

Sulfoleidea, de zwavelverbindingen

met aetherische olieen, Beral.

Sulfomorphidum, eene met de ami-

den en aniliden analoge zelfstan-

digheid welke men door verhit-

tingvan het zwavelzuur morphine

met verdund zwavelzuur tot op

160° verkrijgt. Het is wit, niaar

wordt, zelis in gesloten buizen,

van lieverlede groen.

Sulfopurpuricum acidam^het pur-

perzwavelzunr of phoenicinezuur,

te bereiden uit indigoblauw met
zwavelzuur, wanneer men eene

oplossing van indigoblauw met
water verdund heeft.

Sulfur, sulphur, zwavel; adj. sul-

furatus, gezwaveld, b. v. kalium

;

sulfureus, van de kleur: zwavel-

geel; sulfuricus, zwavelzuur be-

vattend ; sulfurosus, zwaveligzuur

bevattend; acidum sulfuricum en

sulfurosum, zwavelzuur en zwa-
veligzuur.

Summa, de som. de inhoud eener

reeks van getallen.

Summitas, de hoogte, spits; sum-
mitas humeri, de schoudertop,
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acromiuin; bot. summitates, de
toppen van de planter met de
bloemen of bloeruknoppen; adj.

summus, de hoogste, bovenste.

Sumtus, uitgaven, kosten; adj. sum-
tuosus, kostbaar.

Suppelleciile, supellex, hethuisraad;
supellex anatomica, anatomische
gereedschappen, een anatoinisch
museum.

Superbia, de trotsehlieid, ovennoed

;

adj. superbus; verb, superbio, ire,

stout, overmoedig zijn.

Superdlium of supercilia, plur., de
wenkbrauwen; supercilium ace-

tabuli, de met kraakbeen over-
trokken rand der geledingsholte
welke bet boofd van het dybeen
opneemt; adj. superciliaris.

Supierficies, de oppervlakte; adj. su-

perficialis, superficiarius.

Superjluus, overvloedig.

Superfoecundatio, de overbezwange-
ring.

Superfoetatio, de bverbevruehtirig.

Superfusio, het overgieten, een
stortbad.

Supergeminalis — epididymis.
Superimpositus, op iets anders lig-

gend; verb. superiropono, ere.

Superimpraepiatio = superfoetatio.

Superligame?i= epidesmus, de over-

hand, tot bevestigiDg van een
ehirurgiseh verband.

Superligula = epiglottis.

Siiperpositus, hot. boven elkander
staand, b. v. semina.

Superpurgatio, het bovenmatig pur-
geeren, hypercatharsis.

Super]stractus, op iets gebouwd, ge-
grond; verb, superstruo, ere.

Superus, de bovenste; hot. calyx
superus, het vrijgebleven gedeelte

van den met den vruchtzak ver-

groeiden kelk ; calyx semisuperus,
eene slechts gedeeltelijke vereeni-
ging van den vruchtzak met den
kelk; ovarium superum, een vol-
komen vr|j zich vertoonend, niet
met den kelk en daar tusschen

liggende deelen vergroeid ova-
rium; Comparat. superior, Superl.
supremus of summus.

Supervacuus, supervacaneus, over-
tollig.

Supinus, achterover gebogen,_ hel-

lend ; cubitus supinus, het liggen

op den rug; subst. supinatio, de

rugwaartsche buiging; supinato-
rs museuli, de achteroverbuigers
der hand.

Suppedcmeus, wat onder de voetzool
nioet gelegd worden, kruiden, om-
slagen, eriz.

Supplementum, het aanhangsel, bij-

voegsel; supplementa epiploica=
appendices epiploicae.

Supplicium, de doodstraf, eene pij-

niging.
Suppositorium-, een zetpil, baarmoc-

aerring; verb, suppono. Sre.

Supressio, de onderdrukking ; verb,

supprimo, ere.

Suppuratio, cle verettering; suppu-
rans, etterend, verettering doende
ontstaan of bevorderend.

Supraclavicularis, zich boven het
sleutelbeen bevindend, b. v. fossa.

Supraorbitalis, boven de oogholte

zich bevindend of verloopend.

Supraspinatus, zich boven de schou-

dergraat bevindend, b._ v. fossa.

Sura, de kuit; adj. suralis.

Surcidus, een kleine tak, een twijg,

spruit.

Surdaster, eenigszins doof, half doof.

Surditas, de doofheid; adj. surdus.

Surdomutitas, de doofstoruheid;sur-

doniutus, doofstom.

Surrogatus, ondergeschoven, in de

plaats van iets anders_ gebezigd

;

subst. surrogatum, een iets anders

vervangend middel ; verb, surrdgo,

subrogo, are.

Surturbrand, een ijslandsch woord
voor een soort van bruinkool

of ligniet.

Sus, het varken; adj. suillus; adeps
suillus, reuzel.

Susceptio, de opname; veterin. het
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gebruik van voeder; verb, sus-
cipio, ere.

Suspensio, het ophangen; pharmac.
het zwevend houden in eene
vloeistof; suspensor, de opheffer,
musculus suspensor testium =
creruaster; suspensorium, de
draagband, h.v. voor het scro-

tum of de penis; verb, suspendo,
ere, ophangen, zwevend houden,
opheften, b. v. het gebruik van
een middel; adj. suspensorius,
suspensus; ligamentum suspen-
sorium hepatis, lienis; het op-
heffende verband; bot. suspensa
semina, opgehangen, d. i. aan
de punt bevestigde zaden; sus-

pensa roanu, met zachte hand.
Suspicio, het vermoeclen, de aeh-

terdocbt; verb, suspicor, ari.

Suspiratio, suspiratus, suspirium,
het zuchten, de zucht; adj. su-
spiriosus, zuchtend, b. v. respi-
ratio; verb, suspicor, ari.

Sustentaculum ,_de steun, een onder-
steunend middel; de houder van
een wevktuig, bij het opereeren;
sustentatio, het ondersteunen,
onderhouden; sustentator. deon-
dersteuner; musculus sustentator
penis = musculus erector penis;
verb, snstento. are, sustineo, ere,

onderhouden, ondersteunen.
Susurnts, het snorren, suizen; su-

surrus aurium, het oorsuizen ; su-
surrus felinus, het kattegespin,
bij hart- en vaatziekten.

Sutor, de sehoenmaker ; adj . sutorius.
Sutura, de naad, voeg; hot. sutura

ventralis, de buiknaad, aan de
plaats van het pericarpium, waar
zrjne randen zich hebben ver-
eemgd; sutura dorsalis, de rug-
naad, aan den rug van het peri-
carpium, welke met de midden-
ribben van het stamperblad over-
eenkomt; adj. suturalis, naadvor-
mig; verb, suo, ere, naaien.

Sycoina, een yijgvormig uitwas, de
vijgvlek, vijgwrat.

is, meestal = syeoma; sycosis

mentis = mentagra; sycosis ca-
pilliti, welke het beha'arde dee!

van het hoofd icneemt.
Syenite, een soort van graniet uit

veldspaat, kwarts en hoornblende
bestaande, dat in Egypte gevon-
den wordt, bet syeniet.

Syllepsiologia,, de leer van de be-
vruchting; adj. syllepsiologicus.

Syllepsis, de bevruchting.
Sylva, het bosch; adj. sylvaticus,

sylvestris.

Sylviadae aves, de zangvogels.
Sylvinicum acidum, het sylvinezuur.

een harszuur in de terpentijn-

hars, kan in kleurlooze plaatjes,

gekristalliseerd verkregen wor-
den, is in sterken alkohol en
aether oplosbaar, en smelt bij

140°. Door het smelten schijnt

het isomerisch omgezet te wor-
den. De alkalizouten zijn kleur-

loos, harsaehtig, in water oplos-

baar, de overige zouten daaren-
tegen onoplosbaar.

Symblepharon, de vergroeiing der
oogleclen met den oogappel.

Symbola, de bijdrage, net aandeel
aan iets.

Symbolam, het zinnebeeld, de zin-
spreuk; adj. symbolicus.

Symmetria, de evenmaat; adj. sytn-

metricus.

Sympatheoneuritis, sympathitis, Na-
than, de ontsteking van de sym-
pathisers zenuw.

Sympat/da, het medegevoel, het ge-
voel van deelneming aan iets.

de geheimzinnige betrekking tus-

schen zekere organismen of ook
tusschen deze en levenlooze licha-

men; adj. sympathieus, medelij-

dend, b. v. nervus, de grensstreng
van het ganglienstelsel ; sympa-
theticus, op sympathie betre'kking
hebbend; remeclia sympathetica,
middelen welke door een gehei-
men onverklaarbaren invloed
werkzaam zijn.
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Sympepsis, het rijp worden van eeii

absces.

Sympetalum, een met een ander deel

of een ander bloemblad vergroeid
bloemblad; adj. sympetalicus, met
de bloembladeren vergroeid, b. v.

de nieelclraden.

Symphonic,, de welluidendheid, har-
monie; anatom. een valsche naad

;

adj. symphoniacus.
Sympkoresis, bet samendragen, op-
hopen; de eongestie; syropho-
rema, bet opgehoopte, congesturo;

adj. symphoreticus.
Syrnphori-cus — sympboreticus, ge-

sehikt, dienstig.

Symphia — symphysis.
Symphysand.ria, de klasse der plan-

ten met vergroeide nieeldraden,
ook wel vergroeide nieeldraden
bij veelzadjo-en eierstok, Kiehard.

SymphyseocepJialus, symphysocepha-
lus, eene aan liet hoofd ver-

eenigde tweelingmisgeboorte.
Symphyseotomia, de scbeiding van

de schaambeensverceniging, door
eene snede; adj. symphysiotomi-
cus.

Symphysis, de vergroeiing, het sa-

mengroeien, de verbinding der
beenderen door kraakbeen; adj.

symphyticus, do vergroeiing be-
treff'end of bevorderehd ; symphy-
tus, symphus, vergroeid.

Symphysogyneae, sympbytogyneae
plantae, planten. met vergroeiden
vruchtzak, A. Richard.

Symphysogynia, —phytogyrda, de
klasse der planten met vergroei-

den -vruchtzak, A. Richard.
Sympiesiometrurn, sympiesometrum,
de drukkingsineter, een luckt-
drukkingsmeter.

Sympiesis, het samenpersen.
Symplocia, de vervlechting ; bij som-
migen: de ziekelijke onderlinge
samenhang der deelen.

bympodia, eene misgeboorte met
sireen-acbtige versrnelting van
de beneden-extremiteiten.

Symptoma, een ziekteteeken ; adj.

symptomatieus, de symptomen
betreffend ; curatio symptomatica,
eene slechts tegen de symptomen
geriebte behandeling.

Symptomatiatria, de symptomati-
sehe heelkunde; symptomatiatros,
—trus, een symptomatisch be-

bandelend geneesbeer.
Syrnptomatol-ogia, de leer der ziekte-

versehijnselen; adj. symptomato-
logicus.

Sym'ptosis. bet samenvallcn, vernia-

geren van het Hchaam.
Synacticus. verzamelend, ophopend,

samendrijveud; synactica reme-
dia, samentrekkende, verdichtende
middelen.

Synaerema, het inscbrompelen.
Synaesthesis, bet medelijden; adj.

synaestheticus.

Synactia, de bijoorzaak, concansa.

Synagoge, de verzameling, eene ver-

zamelplaats, jodentempel; de sa-

mentrekking van den mond, van
de pupil, enz.

Synanastomosis, de inmonding of

verbinding van onderscheidene
vaten met elkander, Galenus,

het geli.jkti.jdig uitstorten uit de

zelfde opening; adj. synanasto-
moticus.

Synanche, eene halsontsteking,
vooral van de slikwerktuigen

;

adj. synanchicus.
Synantheria, de klasse der planten
met vergroeide meeldraden en
eenzadigen eierstok, Richard.

Synantherimim = inuline.

Synaph/menitis, de ontsteking van
het bindvlies van het oog; adj.

synapbymeniticus.
Synaptas, volgens. Robiquet: de

eigenaardige stof in de amande-
len, welke de eigenschap zoude
bebben van door zijne reactie op
bet amygdaline onder medewer-
king van het water bitteraman-
delolie te leveren.

Synarthrodia = synarthrosis; een
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vlak, maar toch vast gewricbt;

adj. synarthrodialis.

Synarthrosis, de onbewegelijke ver-

binding van de beenderen; adj.

synartbvoticus.

Synathroesis, synathroesma, -throes-
' mus, de opboping, b. v. van sap-

pen op eene plaats, de eongestie;

ook het congestum; adj. syna-
throeticus.

Syncanme, een zeer buigzaam_ ge-

wricbt; het elleboogsgevvricht,

Hippokrates.
Syncarpus, een sappige, met vele

klieren bedekte vruchtbodem.
Syncausis, de door koortsbitte ycr-

oorzaakte soort van verbranding
der excrementen ; adj. syncausti-

cus.

Synchiton. een bindvlies, verbindend
vlies; synchitonitis, de ontste-

king van bet bindvlies.

Synchondrosis, de verbinding der

"beenderen door beenzelfstandig-

heid.

Si/nchondrotomia := symphy siotomia.

Symhronims, synchronius, synchro-
mis, gelijktijdig.

Synchysis, de vervloeiing van bet
glasachtig licbaam.

Synchytecphlogia, de ineenloopende
pokken.

Synclmtecpldogiosis, de ineenloopende
variolo'iden.

Syncinesis, de meclebeweging, eene
elkander wederstrevende bevve-

gingvan organische stoffen; adj.

syncincticus'.

Synclonesis. synclonus, eene algc-
meene, alle deelen aantastende
kramp; synclonus tremens, bet
algemeene sidderen.

Syncope, de onmacbt; adj. syneo-
"palis, syncopticus.

Syncranius. met den schedel ver-
bonden; maxilla syncrania, de
bovenkaak, Chaussier.

Syncrasis, de vermenging; adj. syn-
craticus.

Syncretismus, de snelle verbinding

van twee deelen, bet licht aan-

eenkleven daarvan; adj. syncre-

tisticus.

Syncrisis, de vergelijking van ver-

sehillende dingen met bebulp
van de beoordeeling; ook de ver-
eeniging, vermenging; adj. syn-
creticus; syncretica remedia, ver-

bindende, vereenigende middelen.
Syndactylus, eene misvorming met

vergroeide vingers.

Syndesis, het sainenbinden; entomol.

eene klepverbinding.
Syndesmislos = desmistos.

Syndesmitis, de ontsteking der ban-

den; sj'ndesmitis ocuh, de ont-

steking der conjunctiva van bet

oog; adj. syndesmiticus.
Syndesmodiastasis, bet uit een staan

van de einden van gescheiden

banden; het van elkander ge-

drongen zijn van banden door

gezwellen, misvormingen, enz.;

adj. syndesmodiastaticus.
Syndesniographia, de beschrijving,

"ook afbeelding der banden; adj.

syndesmographieus.
Syildesmoloc/ia, de leer der banden,

die van bet chirurgisch verband;
adj. sjmdesmologicus.

Syndesmopathia, een lijden_ der ban-
den; aaj. syndesmopatbicus.

Syndesmopharyngeus musculus, een
gedeelte van den ondersten keel-

toesnoerder, van den bovensten
boorn van hot scbildvormig kraak-
been en bet ligamentom liyothy-

reoideum laterale ontspringende.

Syndesmosis, eene verbinding der

beenderen door strakke banden.
Syndesmotome, —tomia, de kuiist-

' matige ontleding der banden;
adj. syndesniotoniicus.

Syndesmus, de verbinding, een ver-

band, gewricbtsband: adj. syn-

desmicus, syndesmoideus ; tela

syndesmoidea, het bindweefsel.

Syndrome, het samentreff'en, de
vereeniging, b. v. de ziektesymp-
tomen.
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Syneches, de vaste normale saraen-
"hang der lichaamsdeelen.

Synechia, de vergroeiing Tan de iris

met net lensbeursje, synechia
posterior, of wel met net hoorn-
vlies, synechia anterior, en eene
daardoov ontstaande opheffing
van de voorste oogkamer; adj.

synechicus, aan synechie lijdend,

deze betreffende; syneehus, sa-
menhangend, vergroeid; synecti-
cus, vast en blijvend samenhan-
gend.

Synelcbsis, de samentrckking, vol-

tens Heydenreich : 1. de atresien

;

. de stenoehorien ; 3. de syne-
chia ;_ 4. eigenlijke contraeturen.

Synenergia, synergia, de medewer-
king; = sympathia,_ Grossi ; adj.

synergeticus, synergicus.
Syngenesia, de klasse der planten
met vergroeide meeldraden; adj.

syngenesicus.
Syngenicus, aangeboren, de aanver-
wanten betreffende.

Synizesis pupillae, de sluiting der
pupil; adj. synizestieus.

Synneurosis, de verbinding door
peesachtige deelen; adj. synneu-
roticus.

Synocha. de samenhang, derhalve
de voortzetting; het samonkle-
rcn; eene aauhoudende, inzon-
derheid ontstekingachtigekoorts

;

adj. synochalis, synochicus.
Synochus, samenhoudend, in een
adem voortgaande: eene aauhou-
dende koorts maar met adyna-
misch karakter, b. v. synochus
gastricus, putridus; adj. syno-
chosus.

Synoecesis, het samenwonen; de bij-

slaap, het huwelijk: adj. synoecus,
in of bij het liehaam wonende.

Synolce, de samentrekking, kranrp.
Synonymia, de gelijknainigheid

;

adj. synonymus, gelijknamig, het
zelfde beteekenende.

Synopsis, het overzicht, een kort
begnp van iets.

Synorganae plantae, de knoopplan-
ten, Schuttz.-

Synorganismus, een uit het dierlrjk

liehaam voortgesproten organis-
mus, b. v. helminthen.

Synosteographia, de besckrijving van
de gewrichten ; adj. synosteogra-
phicus.

Synosteologia, de leer aangaande de
gewrichten; adj. synosteologieus,
synosteologus.

Synosteophyton, een Tergroeid been-
uitwas, Lobstein.

Synosteotome, synosteotomia, de
kunstmatige ontleding der ge-
wrichten; adj. synosteotonricus.

Synostosis, de vereeniging der been-
deren door beenzelfstandigheid.

Synovia, het lidvocht; adj. syno-
vialis.

Synsomatia, synsomazia, plur., zoo-
danige lichamen, welke bestaan
uit z'uur en zuur, of uit basis en
basis, Terbindingen van gelijk-

soortige lichamen, Winterl en
Schuster.

Syntasis, de spanning, inspanning:
adj. syntatieus, inspannend, sa-
mentrekkend, toniseerend ; reine-
dia syntatica, toniseerende mid-
delen.

Syrdcucis, de samenstelliug, het or-
denen; het zetten van ontwrichte
of gebrokene bcenderen, Galenus.

Syntecopyra, syntecticopyra, do uit-

terende koorts.

Syntenosis = syndesmosis, de ver-
bindiugen der knieschijf, Spigel
en Bartholinus.

Synteresis, het bewaren, onderhou-
den; synteretica, de kunst_ orn
iets te behouden; prophylaxis.

Syntexis, het smelten, versmelten,
colliquatio, het verteren, uitte-

ren; adj. syntecticus, latende
smelten, uitterend.

Synthesis, de samenstelling; de phi-

losophische of logische synthese:

adj. syntheticus.
Synlhetismiis, de synthetisehe wijze

J

van handelen, in de natnurwe-
tenschappeu, pbilosophie, enz.,

G: van Euquoy; de chirurgische

toestel tot het zetten van been-

breuken, alsinede de toepassing

daarvan, bij de fransche genees-

heeren.
Syntiinorio,, de hulp; physiol. het

medegevoelen.
Syntonia, eene gelijkmatige of sa-

menstemmende spanning; de

krachtige of ook bovenmatige
spanning der bloedvaten, Hip-
pokrates; adj. syntonus, gespan-
nen, strak.

Syntoninum, het spierfibrine, Leh-
mann.

Synulbsis, het genezen, in lidteeken

overgaan ; adj. synuloticus ; reme-
dia synulotica, de lidteekenvor-

ming beTOrderende middelen.
Syddes, onrein, vuil.

SypMlelcos, syphilideleos, syphilel-

cosis, een venerische zweer, de
chanker.

Syphilidanche, de venerische keel-

ontsteking.

Syphilides, de familic van huidziek-
ten ten gevolge van syphilis,

Alibert en Fuehs.
Syphilidiatria, de genezingsleer der

syphilis.

Syphilidiatros, een de syphilis be-
handelend geneesheer.

(S/j9/iiKdoc7ii/«{s,hetknoopsyphiloide.

Syphilidodinice, de kliniek der ve-
nerische ziekten.

Syphilidocolpitis, de venerische witte
vloed.

Syphilidographia, de beschrijving
der syphilis; syphilidographus,
de syphilis beschrijvend.

Syphiliaologia, de leer aangaande
de syphilis; adj. syphilidologus,
syphilologus.

Syphilidophtltalmia, de venerische
oogontsteking.

SyphiHonthus, de venerische vin, het
puistsyphiloide.

Syphilis, de venerische ziekte; adj.

syphiliticus, de syphilis betref-

fend, daaraan lijdend; syphilo-

des, syphiloideus, met syphilis

overeenkomstig.
SyphiloceMs, het vlekkensyphiloide.
Syphilois, een syphilo'ide, een met

syphilis analoog lijden; plur. =
syphilides.

Syphilolepsis, het schubben-syphi-
lo'ide.

Syphilomyces, het sponsachtige sy-

philo'ide.

Syphilopemphice, het blaas-syphi-

lo'ide.

SypMhphlysis, het blaasjes-syphi-

loide.

Syphilophyma, het celweefsel-syphi-

lolde.

Syphilopsydrax, het knoop-syphi-
loide.

Syrigma, syrigmus, het fluiten; de
' fluitende toon van de stem, Da-
niel.

Syrigmophonia, eene fluitende stem.

Syringa = syrinx, de spuit_; adj.

syr'ingicus, syringodes, buisvor-

mig, nstuleus.

Syringitis, de ontsteking der buis

van Eustachius; adj. syringiti-

eus.

'
Syringopora, een geslacht van fos-

siele koralen uit het kolenkalk.

Syringotomia, het opengaan van
een fistel; syringotomum, syrin-

gotomus, het fistelmes.

Syrinx, een buis, spuit, fistel.

Syrma, het geschaafde, afgeschaafde,

de darmdrek by diarrhee.

Syrniaea, een braak- en purgeer-

middel.
Syrmaismus, het gebruik en de

werking van een hevig purgeer-

middel; adj. syrmaticus, het syr-

ma of syrmus betreffende, de voe-

ten naslepend, een trekkebeen,
Vegetius Renatus.

Syrmus. het afschaven, afkrabben;
bij sommigen: het braken.

Syro, eene mijtsoort; Syro rodens,
'

bu' sommigen: de schurftmijt.
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Syrrhizus, met de wortels ver-
groeid.

Syrrhoe, syrrhoea, de sainenvloeiing.
ophoping: adj. syrrhCus, sarnen-
vloeiend.

Syspasio... de samentrekking, kramp

;

adj. syspaticus.

Syssarcosis, de verbinding van de
beenderen door spieren; het
heelen van groote wonden der
hoofdbeenderen door verdielit

celweefsel.

Systahis, het samentrekken, ver-
nauwen; = systole; adj. systal-
tieus; motus cordis systalticus
= systole cordis.

Systasis, de samenstelling; bet
vormen van een systeem; de
consistentie of dichtheid eener
rnassa.

Systerna, een uit onderscheidene

Tabacicitm acidum, bet tabakzuur,
Loewig, in de tabaksbladeren.

Tabacophilus, een tabaksvriend.
Taberna, eene kroeg, herberg ; vroe-
ger somwijlen = officina, eene
apotbeek.

To.basheer, een perzisch woord voor
bet kwarts dat in de knoopen der

^bamboestengels gevonden wordt.
'Tabes, de flittering, bet wegteren;

adj. tabificus, tabidus; morbi ta-
bifici, uitterende zickten; verb.
tabesco, ere, wegteren.

Tabula, de taf'el, plaat; tabulae
ossium, de beenplaten; tabnla-
tum, bet plaatje; adj. tabularis;
diniin. tabella, een koekje.

Tabv.m, eene aanstekelijke ziektc,
pest, vuile etfcer, wate'rig bloed,

-iac/it/dromus, adj. snel loopend;
subst. een hardlooper.

Io.cky(/raphus, een snelschrrjver.
lachymetrum, een suelheidsmeter.

orn snel vlakken te ineten.

deelen bestaand gebeel, het leer-
stelsel; adj. systematicus.

Systemaiismus, het regelmatig orde-
nen en rangschikken, de regels
daarvoor.

Systematoloyia, de systeemkunde

;

adj. systematologicus.
Systole, de samentrekking; adj.sys-

tolicus.

Systremma, een kluwen, iDZonder-
beid een dat door verwikkeling
ontstaan is; een onrustige volks-
boop, turba; de kruitdamp; adj.
systremmaticus.

Systrb'phe, het samendraaien, samen-
trekken naar eene plaats, en daar-
door ontstaande zwelling of ab-
sces; adj. systrophicus.

Syzycjius, de vereeniging voor-
staande, daardoor ontstaan; sy-
zygia nervorum, de zenuwparen.

Taehypyrium, een scheilrandig werk-
tiug om snel vuur te maken.

Tachy.% snel, spoedig.
TadtytJianatos, snel doodend, b. v.
vergiften; snel stervend, eene
zekere voorbeschiktheid tot een
plotselingen dood hebbende.

Tacitumus, gezwegen, zwijgend;
subst. tacitnrnitas ; tacitu's, stil,

zwijgend; verb, taceo. ere.

Tactio, tactus, bet aanvoelen, fas-
ten, voelen; bet zintnig des ge-
voels; tactus organon, het ge-
voelsorgaan; verb, tango, ere,

aanraken, aanvoelen, betasten.
Taedium, de walging, afkeer, ver-

• veling; verb, taedo, ere, een af-
keer van iets bebben.

Taenia, een band, streep; de lint-

worm; adj. taeniodes, bandack-
tig, Hntwormachtig.

Taenidium, taenium, een bandje,
een kleine lintworm.

Taeniopteris, een geslacht van fos-

3

siele varens uit het juratijdperk.

Talcium = manganesium.
Taleolus = malleolus.

Talloehlorum, het loofinosgroen.

Talpa, talparia, de mol.

Talus, bet kootbeen, de grondslag,

b. v. talus firnms, eene vaste

basis.

Tanninogenamicum acidum, bettan-
ningenamzuur, wordt uit de wijn-

geestige looizuur-oplossing door

ammoniak en zwaveligzmjr am-
moniak gevormd; het kristalli-

seert in witte, helder glinsterende

kristalplaatjes, lost in kokend
water gemakkelijk op, reageert

zuur, en wordt door bet gering-

ste ijzergehalte van het nltreer-

papier biauwachtig.
Tanninogenicum acidum, C'H'O 7

,

tanningenine- of catecbinezuur.

Tanninum, acidum tannicum, de
looistof, het looiznur, en wel
duidt het offieiueele tannine het

galluslooizuur aanihetbestaat vol-

gens Mulder uit C"H s Vi H- »HO,
volgens anderen uit C 13 H 8 O12

.

Het is polymeer met bet galius-

zuur, komt voor in de galnotcn
en in alle deelen van de Que-rcus

infectopia, in den suroak, volgens
Rochleder ook in de groene thee.

Daarentegen zouden onze ciken
en de daarop groeiende galnoten

|

een ander looizuur, acidum quer-
citannicum bevatten, dat volgens
Stenhouse geen galluszuur levert.

Het zuivere galluslooizuur is geel-
acbtig gekleurd, smaakt slecbts
weinig samenti'ekkend, klenrt lak-
moes sterk rood, en wordt aan de
lueht niet vochtig; het lost ge-
makkelijk op in water, maavniet
wanneer zulks veel alkaiizoutbe-
vat. In alkohol en aether lost bet
eveneens op, maar noeh in vette,
nocb in aetherische olien. Het
onderscheidt zich door de gemak-
kelijkbeid waarmede het onder
zeer verscbillende invloeden in

galluszuur overgaat. Het is vol-

gens Strekker als een met gal-

luszuur gepaard koolbydraat te

beschouwen, en het laatste is

waarscbrjnlijk suiker, Schlossber-

ger. — Arroeger onderscheidde
men alle looistotiichamenin twee
groote groepen, al naar gelang
zij yzeroxyde. zwart. blauwof wel
zwartgroen en bruingroen kleu-

ren, in ijzer blauw kleurende en in

ijzer groenkleurenden; tegenwoor-

dig gaat men bij de bepaling der

byzondere soorten van looizuur

uit van de speciale daaruit voor-

komende zuren, welke steeds in

de verbouding der polymerie tot

de oorspronkelijke vloeistoffen

staan. Looistoffen, welke het

zelfde zuur onder den invloed

van gisting of van gewone schei-

kundige agentia of warmte op-

leveren, mogen beschouwd wor-
den als bij elkander te bebooren.

Tannoxylicum acidum, hot tannoxyl-

of rood looizuur, wordt gevormd
uit galluslooizuur door oxydatie

door middel van waterhoudend
kali en de lucht; bet is rood en

vormt roode zouten. Volgens
Buchner beeft hot de formule

C" H5 Ou.

Tantalium, een metaal aan bases

gebonden, als acidum tantali-

cum, tantaliumzuur, voorko-
mende.

Tantalite, het erts van bet tanta-

lium-metaal, het tantaliet, ook
columbiet geheeten.

TapeUim, het tapijt, de binnenste

of voorste vlakte van de cho-

rioidea bij vele zoogdieren: ta|je-

tum alveolorum, het beenvlies

der tandkassen._
Tapiridae, de familie der tapirs.

Tarardismti-s, tarantulismus, de ta-

rantula-dans, eene ziekte welke,
naar men zegt, te wecg gebracht
wordt door den beet dertarantala-

spin, waardoor de lijders genood-
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zaakt worden tot uitputtens toe
te dansen.

Taraxis, taragmus, de onrust in
het onderlijf; vandaar bij Hip-
pokrates : diarrhee met pijn ; eene
oppervlakkige oogontsteking, 6a-
lenus, waarbij de uitwendige dee-
len ziekelijk yeranderd schijnen;
eene_ lickte uitwendige oogont-
steking; adj. taractos. onrustig,
verward.

Tardigrada, de familie der luiaards.
Tarditas, de langzaamheid ; adj. tar-

dus; verb, tardo, are, vertragen,
langzamer maken of worden.

Tarsocace = podocaee.
Tarsophyma, een voetwortelgezwel,
een gezwel van de ooglidkraak-
beenderen.

Tarsorrliapke, —rhaphia, de naad
van de randen der oogleden.

Tarsosteresis, de vermindering der
ooglidranden.

Tarsotomia, de ooglidkraakbeens-
snede.

Tarsus, de voetwortel, het ooglid-
kraakbeen; adj. tarsalis, tarseus.
den tarsus betreffende.

Tartarus, de wijnsteen; adj. tarta-
ricus, wijnsteenzuur bevattend;
acidum tartaricuro, het wijnsteen-
zuur.

Tartralicum, tartrelicum, iartrilicum
acidum, verbindingen van net
tartaranhydraat met hydratisch
wijnsteenzuur.

Tartrylicum acidum, Frerny, het
tartrylzuur, een anhydriet van het
wijnsteenzuur, eene witte, poreuse
massa, in water en alkohol niet
oplosbaar, geene verwantschap
tot bases- vertoonende, door lang-
durige aanraking met water we-
der m het gewone wijnsteenzuur
overgaande, sekijnt als paarling
met het gewone hydratische wijn-
steenzuur in versehillende ver-
houdingen zieh te verbinden en
zoo eigenaardige nieuwe zuren
te vormen.

Tartras. een wijnsteenzuur zout.
Tads, de uitzetting, tensio.
Tauricus, de Krim betreffend ; lepra

taurica, de krinisehe ziekte.

Taurinum, het taurine of gal-aspa-
ragine C* H7 NO 6 S\ ontstaat bij

ontleding van gal door gisting
of door koken met zuren, en sluit

dan het geheele zwavelgehalte der
gal in. in de laatste bevindt het
zieh. in eene gepaarde verbinding
met een ternair zuur. Het kris-
talliseert in groote kleurlooze en
doprzichtige vier- of zeszijdige
zuilen, welke tusscben de tanden
kraken en eenigszins verkoelend
smaken. Het lost op in 16deelen
koud water, zeer weinig in al-
kohol. Redtenbacher beschouwt
het taurine als zuur zwaveligzuur
aldehyd-ammoniak.

Taurocolla, de beste, krachtigste
dierlijke lijm, G-alemis en Paul
Aegin; de dierlijke lijm in het
algemeen.

Taicroscatinum, tauroscorinum, de
eigenaardige stof in de uitwerp-
selen der ruuderen, vanwaar ook
de bijzondere reuk ontstaat.

Taurus, de sticr; fel tauri, de os-
segal; adj. taurinus.

Taurylicum acidum, het taurylzuur,
te bereiden uit ossegal, bestaat
waarschijnlijk uit H H8 0'; is

derhalve isomeer met alkohol,

onderscheidt zieh van het daar-
mede zeer overeenkomende en
homologe phenylzuur door een
hooger kookpunt, alsmede daar-
door dat het met vitrioololie wel-
dra een vaste verbinding levert.

Taxa, de bepaling van staatswege
waarbij de prijzen van versehu-
lende voorwerpen worden gere-
geld.

Taxiologia, taxologia, = systema-
tologia.

Taxionomia, taxonomia, bot. de sys-

teemkunde.
Ta&is, de orde, het herstellen der
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orde; het terugbrengen van eene
breuk of van eene ontwrichting.

Taxodites, fossiele planten uit ter-

tiaire lagen.

Tchornozem, een tartaarsch woord
voor de zwarte aarde die de op-
pervlakte van de aralo-kaspiscne
vlakte vormt.

Tecedon, de tering.

Techne, de kunst; adj. technicus,

kunstvaardig, kunstmatig.
Technicismus, de kunstniatige in-

richting, b. v. van een chirurgi-
schen of verloskundigen toestel.

Technocausis, het kunstmatig bran-
den cloor het aanleggen van het
gloeiijzer, de nioxa, enz.

Technologia, de leer der kunsten en
berocpen; adj. technologicus.

Teenolonia, de kindermoord; adj.

teenotonus.
Tec.nogorda, het kinderen telen.

Tecnon, het kind.

Tecnopoeia — tecnogonia.
Tegmen, tegimen, tegmentum, te-

gumentura, het deksel, bedek-
kend ; bot. tegmen= endopleura

;

entomol. tegmina, depergament-
achtige dekschildeii, ook in het
algemeen : de bedekselen ; verb,

tego, ere.

Tegula, het deksel; tegulae, ento-
mol. twee kleine sehubben welke
de vleugelholtebedekken, de vleu-

gelschubben der vliesvleugelige
insekten.

Teinodynia, de pijn in de pezen;
adj. teinodynicus.

Teinophlogosis, de peesontsteking

;

adj. teinophlogiticus.

Tela, het weefsel; tela cellularis

of cellulosa, de celstof ; tela gos-
sypina, het mousseline.

Telaesthesis, het in de verte of uit
de verte voelen.

Telangectasia,_ —giedasia,—giectasis.

eene verwijding of uitzetting van
de vaateinden.

Telangiosis, de ziekte van de haar-
vaten, Lobstein.

Teleamorphe = amorpha, eene ge-

schondene huid, het ontveld zijn.

Telemicroscopium, teleomicroscopi-
um, een werktuig ter vergrooting
van het beeld van ver af zijnde
voorwerpen; adj. teleomicrosco-
pieus.

Teleologia, de leer van het emddoel
der natuur; adj. teleologieus.

Teleosaurus, een geslaeht van fos-

siele krokodillen uit het jura-
tijdperk.

Telepldum, chironium, achilleum.

eene meest-al zeer boosaardige,

ongeneeslijke zweer.

Telerpeton, een kleine fossiele ha-
getlis uit het devonische tijdperk.

Telescopium. de verrekijker.

Telepkoresis, de voleinding; het den
normalen tijd dragon van eene
vrucht of ljjfsvrucht; teleph5rus,

tot rijpheid brengend, rijp, vol-

dragen.
Telluraethylum, —thylium, een ont-

ledingsprodukt van het tellurium,

verbi'ndt zieh als een organisch
radikaal, en is eene geelroode
vlooistof, zwaarder dan water,

hoogst onaangenaam van reuk,

vergiftig, kookt beneden 100° en
verbrandt met eene witte vlam,
Wohler.

Tellwrismus, volgens Kieser =^ zoo-

magnetismus.
Tellurium, een metaal, deels gede-
gen voorkomende, deels aan an-
dere metalen gebonden.

Tellus, de aarde; adj. tclluricus;

injuriae telluricae, van het aard-

rijk afhangende schadelijke in-

vioeden.

Telorasis, het ver zien; bij gemag-
netiseerden : het in de verte voe-

len. Wirth.
Telos, het doel, einde, einddoel;ook
het einde des levens.

Tmneritas, de vermetelheid, onbe-
zonnenheid; adj. temerarius, on-
bczonnen, grondeloos; adv. te-
mere, zonder grond.



434 TEMPERASIENTUJX — TEKEBINICUM ACIDUJ1.

Temperamentum, het temperament,

de gemoedsgestcldheid; verb.teni-

pero, are; temperans,_ verzach-

tend, bedarend; remedia tempe-

rantia, bedarende middelen.

2'emperatura, temperies, de behoor-

lijke nienging, stemming;= tem-

peramentum; de temperatnur.

Templinum oleum, hongaarsche ter-

pentijn, verkregen uit de toppen

van de takken cler Pinus pumilio.

Tempus, de tijd, tempora, de tijden

;

de slapeu'van het lioofd; adj.

temporalis, den tijd of de slapen

botreffcnd; tempestivus, ter rech-

ter tij de, met den tijd overeen-

komstig; adv. tempestive._

Temuleniia, het dronken zijn, te-

mulentia capitis, lict bevangen

zijn van bet hoofd; adj. terau-

lentus.

Tenacitas, de taaibeid, vastheid;

adj. tenax; verb, teneo, ere. kou-

de'n, vastiiouden.

Tenaculum, een werktuig om iets

vast te liouden ; ook : een raam.

Tendo, de pees; adj. tendineus, ten-

dinosus,

Tenebrae, het duister, de duister-

nis, het donker zijn; adj. tene-

brosus, tenebricosus.

Tener, teeder; subst. teneritas._

Tenesmus, de persing, drukking,

aandrang tot den stoelgang, ge-

. waande stoelgang; tenesmus ve-

sicae, de voortdurende pijnlijke

aandrang tot wateren zonder eene

bekoorlyke pislozing; adj. tenes-

mddes.
Tenon, de pees.

Tenontagra, een jichtachtig of rheu-

matisch lijdeh der spieren of pe-

zen. Cael. Anrelianns.

Tenontocrigmus, het kraken der

pezen.
Tenonlodyne, de prjn in de pezen.

Tenontographia, de besekrijvirig en
ai'beelding van de pezen.

Tenonlologia, de leer aangaande de
pezen.

Tenontophjma, een peesgezwel.

Tenontopfyon, een peesuitwas.

TenontoSma, tenontostosis, de ver-

beening der pezen.

Tenoniotomia. tenotomia, de door-

snijding der pezen ; tenontotomus,

tenotomus, een werktuig tot het

verricliten van de peessnede.

Tenor, de spanning, tonus.

Tenoses, de passieve uitzettingen en

verslappingen, C. H. Schultz.

Tendo, de spanning; tensor, de

spanner, b. v. musculus, eene

spanspier; verb, tendo, ere.

Tenia, de sonde, het wondijzer.

Tentaculum, entomol. de voeldraad;

adj. tentaculatus, entomol. ge-

armd, van voelers voorzien.

Tentamen, de proef; tentatio, de

verzoeking, aanvecbting ; verb,

tento, are, verzoeken, beproeven.

Tentigo, de uitzetting, spanning.

Tentorium, de tent; tentorium cere-

belli, de kleine tent der hevsenen.

Tenmcollis, dunhalzig, gebruikelijk

in de entomologie en helmmtho-

logie.

Tephra, de asch, het stof.

Tephrdsis, het tot asch maken, in-

cineratio.

Tepor, de lauwe warmte; adj. te-

pidus; verb, tepeo, ere, warm
zijn; tespesco, warm worden.

Ter'as, een afschrikkcnd wonder,

eene zeer leelijke misgeboorte.

Teratologia, de leer betreffende de

wonderen; adj. teratologicus.

Terebdla, terebellum, een kleine

boor.

Terebenum en terebilenum, tereben

en terebilen, koolwaterstoffen

welke vrij worden wanneer men
zontzuur nit zijne verbindingen

met terpentijnoliewcder afschci dt

.

Terebinicum aeidurn, het terebiiie-

zuur.eenkristallijn zuur,CwH 10O ',

dat men verkrijgt nit de terpen:

tijnolie door salpeterzuur; net

v'ormt oplosbare en kristalhseer-

bare zouten.
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Terebinthina, de terpentijn, een na-
tuurlijke balsem of aetherisehe
olie en hars ; terebinthina cocta =;
eolophonium; oleum terebinthi-
nae, terpentijnolie, door distilla-

tie van terpentijn verkregen, een
koolwaterstof. kleurloos, zeer bal-

samisch riekend, branclend van
smaak, bij 160° kokend, by het
staan_ aan de lucht eenige hars
en mierezuur vormend, en door
het laatste eene sure reactic ver-
krijgende; adj. terebinthkms, te
rebinthinosusj terpentijnachtig

;

terebinthinatus, met terpentijn
bedeeld.

Terebra,de boor, de trepaan, voor-
namelijk de handtrepaan ; ento-
mol. de legboor; terebratio, het
boren; verlS. terebro, are, boren.

Terebratula, een geslacht van arm-
pootige tweekleppigeweekdieren.

Teredina, een uitgestorven geslacht
van borende weekdieren, in ver-
steend hoat uit het londenleem.

Teredo, tei-ednw, de hout -ofscheeps-
worm, de beeneter, caries.

Teres, rond, eylindrisch ; bot. ge-
draaid rond, b. v. caulis of pe-
tiolus.

Teretrum, de booi', trepaan; ditnin.

teretrium, een kleine trepaan, de
trephine.

Tergum, de rug.
Tergus, het vel.

Terrninologia, de leer der kunstter-
men, het geheel der kunsttermen
van eene wetenschap.

Terminus, de grens, beperking ; ter-
minus technicus, een kunsterm;
adj. terminalis, bot, topstandig;
b. v. antherae

; verb, termino, are,
eindigen, begrenzen.

Ternatus, bot. drietallig, b. v. folium.
Temus,hot. drieledig, b. v. folia;

terni, icder drie; temis horis.
alle drie uren.

Teropiammonium, een wit kristal-
lijn, in water onoplosbaar ncder-
slag, dat zicli vomit bij behan-

deling van narkotine met ver-
dund salpeterzuur, Anderson ; het
vormt naalden welke in koken-
den alkohol en aether eenigszins
oplosbaar zijn; het gewone opi-
ammon onderscheidt zich daar-
van slechtsdoor een minus van
1 atoom opiaanzuur.

Terra, de aarde; terra ponderosa, de
zwaaraarde, baiytaarde; adj . terra-

neus, terrenus, terreus, terrestris.

Terror, de sehrik; adj. terri.bilis,

versehrikkelijk; terrineus, schrik-
wekkend, b. v. somnia ; verb, ter-

reo, ere.

Tertiarms, driedaagsch, b. v. inter-
mittens, tertiana, de derdendaag-
sche koorts.

Tertiarius, de derde naar rangorde;
syphilis tertiaria, de uit de se-
cundaire zich ontwikkelende, ter-

tiaire syphilis.

'Tessellatus, schaakbordaehtig.
Testa, een aarden schaal, scherf; bot.
de uitvvendige zaadhuicl ; testa ovi.

de schaal van het ei; testa ossisj

een beenscherf; adj. testaceus,
schaal- of scherfachtig.

Testacea, schelpdieren.
Testieondus = cryptorchis.
Testiculus = testis, de bal; adj.

testiculatus; bot. radix testicu-
lata; een balvormige wortel.

Testimonium, het getuigenis, een
getuigschrift.

Testis, de getuige, de
|

bal ; testes,

in de hersenen : de beide achterste
verhevenheden van de eminentia
quadrigemina: verb, testor, ari,

getuigen, betuigen.
Tesludinatio erani, camarosis, de
gewelfde schedelbreuk waarbij dc
breukranden naar buiten en bo-
ven worden opgeheven.

Tesludo, de schildpad, een chirur-
gisch verband van dezen naam;
adj. testndiuatns, entomol. met
scliiluen, zooals de rag van eene
schildpad.

Tetanium = strychninm, Magendie.
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Tetanus, de stijfkrarnp ; adj. teta-

nicus, de stijfkrarnp betreffend;

tetanodes, tetanoides, met stijf-

kramp overeenkomstig.

'Tetartaea febris, tetartaens, de vier-

daagsche kooi'ts.

Tetarledricus, in de krystallogra-
'

phie: viervlakkig.

Tetartophyia febris, eene op iede-

ren vierden dag exaccrbeerende

koorts.
Teter, afsehuwelijk.

Tetractys, bet viertal, quatemio^
Tetradactylus, vier vingers of Tier

teenen bezittend.

Tetradynamia, de 15ae plantenklasse

van Linne, bloemen met 4 lange

en 2 korte meeldraden; adj. te-

tradynamicus.
Tetrae'drum, de vierzjjdige pyrami.de.

TetragohoUpis, een geslaeht van fos-

siele vissclien uit het trias en

het lias.

Tetragonum, de vierlioek; adj. _te-

tragonus, vierboekig; bot. vier-

kant, van vier kanten voorzien,

b. v. folium.

Tetragynia, de orde van onderschei-

dene plantenklassen, 4 stampers;

adj. tetragynicus.

Tetramasthos, vier borsten hebbend,

zooals vele dieren, ook bij vrou-

wen waargenomen.
Tetramerus, entomol. vierledig.

Tetrandia, de 4de plantenklasse bij

Linne, 4 meeldraden; adj.tetran-

dricus.

Tetrapetalus, vier bloemblaadjes be-

zittend, b. v. corolla.

Tetraphyllus, met vier kelkblaadjes.

Tetrapodkhnites, de voetsporen van

viervoetige dieren in gesteenten.

Tetrapodologia, de leer aangaande

de viervoetige dieren ; tetrapodus,

viervoetig.
Tetrapyrenus, met vier pitten, van
vruehten sprekende.

Tetrarrhynchics, de viersnuitige, een
soort van lintworm.

Tetras = tetractys.

Tetraspermtis, bot. vier zaadkorrels

bezittend.

Tetrobolum, een gewicht van vier

drachmen.
Texis, het baren.

Teds, het smelten, de uittermg.

Textura, textus, het weefsel, het

samenstel; verb, texo, ere.

Thalaetroides, fossiele vruehten van

plantcn tot de ranunculaceeen

behoorende, uit het eoceen van
Frankrijk en Engeland.

Thdamium, bot. het huisje, een ge-

sloten holte in het loot" derkorst-

mossen, door een eigen vlies ora-

geven, waarin de zaden in_brj-

zondere buideltjes bcsloten zijn.

Thalamostemon, bot. vruchtbodem-

standig, waar de meeldraden op

den vnichtbodem zitten, Monch.
Thalamoslemmis, bot. waar de meel-

draden op den thalamus zitteu,

Gleditseh.

Thalamus, het bed, de legerstede,

de ligplaats; thalami optiei of

nervorum opticorum, de gezichts-

zenuwheuvel; bot. de vruchtbo-

dein in de bloemen.
Thalassolutrm, thalattiolutrou, het

zeebad.

Thallochlorum, juister dan tallochlo-

rum, het groen der korstmossen.

Thallus, het loof of de bladacktige

uitzetting der korstmossen.

Thanasimus, doodelijk.

Tho/aateretises, de dood door as-

phyxie, gangreen, putrcscentie,

enz., &. H. Schultz.

2'hanatodotimaster, —docimast.es, de

onderzoeker of aanwijzer van den

dood, een toestel ter bepaling

of de dood werkelijk reeds aan-

wezig is.

Thanatoid.es morbi, ekliptische toe-

standen van een sehijnbaar op-

houdend leven, als: onmacht, as-

phyxie, doodslaap, enz. Choulant.

Thanalohgia, de leer aangaande den

dood eh de wijzen van sterven;

adj.thanatologieus,thanatologus.
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Thanatomenyta, —menyter, —ineny-
tes = thanatodocimaster.

T/ianatomelrum = thanatodocima-
ster, Nasse.

Thanatophobia, de vrees voor den
dood; adj. thanatophobicus, tha-
natophSbus.

Thanalos,de dood; adj. thanatodes,
doodelijk.

T/ianatosis, het afsterven, b. v. het
brandig worden van eenig deel,

lnortificatio.

Thanatotyphus, de gevaarlijkste

meestal doodelijke typhus, C. Ii.

Schultz.
Thawmaturgia, het wonderwerk, het
wondercn doen; thaumaturgus,
een wonderdoener ; somtijds,- een
wonderdoctor.

Tlieatrum, de schouwplaats, scbouw-
burg, het tooneel; theatruni ana-
tomicurn, de ontleedzaal.

Thebaicus, het opium betreffend:
tinetura thebaica= tinctura opii
simplex; thebaicum, subst. dik-
wijls voor opium gebruikt.

Thebainum, het thebaine == para-
morphine.

Theca, een bakje om iets in te be-
waren, de doos; een instrument-
kist voor geneesheeren ; een uit-
wendig omhulsel, eene schede.

Thecodontosaurus, een geslaeht van
fossiele reptielen uit het perm-
sche tijdperk.

Thecostegnosis, de vernauwing van
de peesscheden; adj. thecoste- ;

gnoticus.

Tlieielythermolutron, 'Vetter. eene
zwavelbron, met in het' water
opgeloste zwavel.

Theinum = coffeinum.
Theiothermae, de warme zwavel-
bronnen.

Thdasis, thelasmus, het zuio'en aan
de moederborst.

Thelaslria, eene zogende vrouw, eene
min.

Thele,
_
de vrouweborst, borsttepel

;

dimin
.
tlielesium

.
een kleine borst-

tepel, papil; adj. theleticus, do

_
borsttepels betreffende.

'Thelitis, de ontsteking van den
borsttepel.

Theloticus, de zwelling van de vrou-
welijke borst.

Thelophlebostemna, de vaatkramp van
de borsttepel, de hof, areola om
den borsttepel.

Tlielospiasmus, de borsttepelkramp

;

adj. thelospasticus.

Thelosteophylon, een tepelvormig
beenuitwas.

T/ielygonia, het telen van vrouwe-
lijke kinderen; het aandeel van
de vrouw aan de voortteling;
bij sommigen: de baarmoeder-
woede, nymphomanie; adj. the-
lygonicus.

Thdygonon, bet vrouwelijke zaad.
Plinius ; thelygonos, vrouwen
voortbrengend, door vrouwen ge-
teeld.

Thenar, de klopper, de ba) onder
den duim, de handvlakte, de
voetzool.

T/ieobrominum, een alkaloide in de
kakaoboonen, C 14 H8 N'1 O4

, een
kristallijn poeder, zwak, eenigs-
zins bitter van smaak, dat zelfs
in beet water weinig oplosbaar
is, nog minder in alkohol en
aether. Het vormt met zuren en
zouten geheel gelijke verbindin-
gen aan die van het kaffe'ine,

maar laat zich niet snblimeeren;
door looistof wordt bet niet ne-
dergeploft; het behoort tot de
stikstofrij kste plantenstoffen.

Theomania, de godsdienstige waan-
zin; adj. theomaniacus.

Theoplegia, theoplexia, de plotseling
ontstaande, meestal doodelijke
beroerte, apoplexia fulminans.

Tlieorema, een theoretische stellino-.

eene door wetenschappclijke be-
schouwingen gevoi'mcle s'telling.

Theoria, eene wetenschappelrjke be-
sehouwing; tlieoria medica, eene
geneeskundige theorie. welke de
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ceneesheer als richtsnocr zijner

Eandelingen volgt; adj. theoreti-

cus, theorieus, op wetenschappe-

lijke gronden steunende.

Therapeusis, therapeutica,_tkerapeu-

tiee, therapia, de praktisehe heel-

kunde; de behaudeling van eene

ziekte; therapeuta, de behande-

lende of praktiseerende genees-

Iieer; adj. thcrapeuticus.

Tkeriaca phir., de tegengiften ; elec-

tuariuin theriaca, een niet roecr

officineel middel met opium be-

decld; adj. theriacialis, den the-

riak betreffend, zweetdrijvend,

door zweet als tegengift werkend

;

tkeriacus, uit vergiftige dieren

of plantcn bereid, daartegen wer-

kend.
Theriodes, boosaardig, ook van ge-

vaarlijke ziekten.

Theridma, eene boosaardige zweer;

adj . theriomaticus.

Theriomorphia, theriomorpbe, the-

romorphe, de diervorm, als mis-

vorming van het menschelijk

liekaam; adj. theriouiorphus.

Theriotomia, de ontleding der die-

ren: adj. theriotonricus, therio-

tomus.
Tkerion, therium, een wild vergif-

tig dier, eene boosaardige zweer

aan de becnen.

Therma. een warmc bron; adj.ther-

malis, de thermen betreffend.

Thermaemus, warmbloedig.

ZMmaesthms, bet gevoel van

warmte ; adj. thermaestheticus.

I?iermanier,lhei-m&nievmm, een ver-

warmend middel, b. v. een oven,

warinkruik, enz.

T/iermanticus, verwarmend ;
ther-

mantica, thermanteria, verwar-

mende middelen.
Thermantidotum, een middel tegen
den nadeeligen invloed van de

warmte, of ook tegen inwendige
warmte; de koortshitte.

_

Thermasi.a, de verwarming, de
warmte.

Thermasma= thermasia ; een warm
omslag.

Therme, de warmte, het warmebad,

de koortshitte.

T/iermeledricus, de door warmte op-

gewekte elektriciteit betreffende.

Tl'iermocausis. de verbranding door

vuur; adj.'thermoeausticus.

Thermogeniurn, de zoogenoemde

warmtestof, de bij de ontwjkke-

ling van warmte werkzarne oor-

zaak.
Thermoluda, het warm baden, een

warm bad.
Thermometrim, dc warmtemeter

;

adj. thermometrieus.

Thermon, de warmte, de warmte-

stof; thermos, warm, heet.

Thermonusi, de in heete klimaten

heerschende ziekten.

Thermopodimn, een toestel ter aan-

wending van voetbadcn, Petit.

T/iermopoesis, de warmtebereiding

;

adj. thermopoeticus.

Thermopoliim, een lokaal waar

warme en verhittende dranken

verkoeht worden, een koffiehuis.

T/termoscopium = thermometrum;

adj. thermoscopicus.

Thennosteresis, de onttrekkipg der

warmte; adj. thermosteretieus.

Thermotes, de warmte; adj. ther-

moticus, door een heeten atmos-

pheer ontstaan.
Tliermotica, thermotice, de leer aan-

gaande de warmteversehijnselen,

Zenneek.
Thermule = thermogenium.

Theros, de zomer, de hitte, de zo-

mervruchten.
Therotypia = theriomorphia.

Therotypologia, de leer aangaande

de misgeboorten.

Tliesaurus, de schat; zoolog. de

wangtasscn der hamsters.

Thesis, de stelling, meening; adj.

tbetieus. stellend, positief.

Theurgia, de tooverij;thcurgus,een

toovenaar.
2to:etora'?ium. eerie zwavelnoudendc
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basis, p
18

I-I
19NS4

j ontstaat door
gelijktijdige werking van ammo-
niak en zwavelwaterstof op ace-

ton, kristalliseert in geelaehtige

rhomboeders, reageert alkalisch,

lost vrij moeielijk op in water,

geinakkehjk in zuren, alkohol,

aether en aeeton.

Thiaidinum, C 12 II 13NS4
, ontstaat uit

aeetaldehyammoniak door zwa-
velwaterstof, vormt gipsaehtige

kristallen van aromatischen reuk,

smelt bij 30°, verdampt van lie-

verlede aan de luclit, is in water
weinig, in alkohol en aether ge-
makkelijk oplosbaar, reageert niet

alkalisch, maar vormt zure en
kristalliseerbare zouten. Het heeft

nauwkeurig de samenstelling van
het leucine, wanneer men de zuur-

stof in het laatste door zwavel
verplaatst.

Thialoleum, het drievoudig zwavel-
aethyl.

Tkiocanrinaldinum
, eene met het

thialdine geheel overeenkomende,
zwavel bevattencle zelfstandig-
heid, welke uitcapvirjaldehydani-
moniak juist op de zelfde wijze
wordt gevormd als het thialdine
nit het aldehydammoniak. Het
vormt glinsterende kristallen,

welke, met kali verhit, ammoniak
en eaprinaldebyd ontwikkelen.

Thiotinnoleum, een cinnamylhyd-
zuur, waarin de zuurstof door
zwavel verplaatst is. ontstaande
door omzetting van de kaneel-
olie, wanneer men deze met zwa-
velammonium digereert.

TMofurfurolmm, C ,(, H4 2 S2
, ont-

staat door de werking van SNR'L

uit het furfurol, en vormt geel-
aehtige kristallen.

Tldornelanicum aeidum, het thiorne-
lanzuur, behoorende tot de ge-
paarde verbindingen van het z.wa-
velzure of onderzwavelzure aethyl-
oxyde met zwavelzuur aetherol,

met water, euz.

TIdon, het zwavel; adj. thionicus,

meestal^ als hydrothionicus ge-
bruikel^k : zwavel waterstofzuur.

Thionuricum aeidum, het thionur-
znur, een omzettingsprodukt van
het piszuur, verbinding van het
alloxan met ammoniak en zwa-
veligzuur, is wit, kristallijn, ge-
makkelijk oplosbaar.

Thiosinammiiium, C8H 8N 2S 2
, wordt

verkregen door het samenbrengen
van aetherische mosterdolie met
ammoniak, in den vorm van glin-

sterende kleurlooze zuiltjes, welke
reukloos en bitter zrjn, bij 70°

smelten, bij hoogere temperatuur
ontleed worden, in heet water ge-
makkelijker dan in koud. en zeer

gemakkelijk in aether en in alko-

hol oplossen. Het laat zich be-

schouwen als een met NH S ge-

Saard zwavelcyanallyl, en wordt
oor Berzelius rhodalline ge-

noemd.
Tldotkermae = theiothcrmae.
Thlasis, het fiju dnikken; thlasta,

thlastes, een werktuig om iets

uit te persen.

TMimma, thlimmus = thlasma, het
uitpersen.

'Thlipsenceph&his. eene misgeboorte
met ongevormde hersenen, door
eene mechanische beleecliging ge-

durende de zwangerschap ont-
staan, Geoffroy St. Hilaire.

Thlipsis, het uitpersen, uitdruk-

ken, een
_
uitpersend middel;

adj. thlipticus, gedrukt, uitge-

perst.

Tknescologia. de leer van het ster-

ven; adj. thnescologicus.

Thoracocentesis, het inboren van de
borstholte, b. v. bij empyema.

Thoracocyllosis, de scheefheid van
de bor'stkast.

Thoracocyrtom.a, thoracocyrtosis, een
bult op de borst.

Thoracocystis, de borstzakwater-
zucht, eene hydatide in de borst;
adj. thoracocysticus.
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Thoracodidymus, met den thorax
vergroeicle tweelingen.

Thoracodyne, —dynia, de borstpijn

;

adj. thoracodynieus.
Thoraco-goMrodAdymus, eerie misge-
boorte met 2 toofden en taken,
waarbij voorts borst en buik
Tersmolten zijn, en 4 boven- en
2—3 beneden-extremiteiten voor-

kornen.
Thoracomonodidymi, met de borst

vergroeide tweelingen.^
Thoracomyodynia, de pijn in de

borstspieren.
Thoracopathia, eene borstkwaal : adj.

thoracopaihieus.

Thoracoscliisis, de spTijtitig van de
borst.

Thoixicosco]ria = stethoscopia; tho-

racoscopium = stethoscopiuni

;

adj. thoracoscopies.
Thoraeosphygmos, de borstpols, im-
puls Tan het hart.

Thoracostenosis, de vernauwing van
de borstkast.

Thoracotheca, entomol. het borst-

hulsel, bij de insektcpoppen.
Thoracotromos, het sidderen in de

borst.

Thoraculum, het corset, een keurslijf.

Thorax, de borstkast: thorax supe-
rior, entomol. debovenzijde; tho-

rax inferior, de benedenzijde der

borstkast; thorax listens = tko-
raculum ; thoracicus, ichthyol. een
buikvinnige visch; thoracica re-

media, borstmiddelen.
Thore, thoros,het voorttelingsvoeht.

het zaad der dieren.

Thorium, een metaal in het tho-

riet.

Thorexis, het aanleggen van een
groot borstverbancl, het sterker

makenvan wijnen; het zich aan
zoodanigen wijn bedrinken.

Tlvmusis, het aan stukken breken,
het ongeljjk uitvallen der haren,
alsof 7.ij met de schaar ongelijk
waren afgesneden ; thrausma, liet

i

breukstuk; adj. thrausticus.

Threpsis, de voeding; de voedende

werking; adj. threpticus, voedend.

Threpisoloijia, de leer aangaande de

voeding.
Thrissops, een geslacht van fossiele

visschen uit het juratijdperk.

Thrix, het haar.

Tkromboeystis, het oni een bloed-

klomp ontstane vlies; adj.throm-
bocysticus.

Thromboxhesis, het achterblijven

van bloedklompen ; adj. throm-
boscheticus.

Thrombosis, het stollen. van het
bloed, de vorming van bloed-

klompen ; tegenwoordig inzon-

derheid: de vorming van bloed-

proppen binnen de vaten, cle

venae.
Thrombus, de bloedklomp, bloed-

prop; adj. thromboses, throroboi-

des, aan bloedklompen of bloed-

proppen gelijk.

Thrymma, het gewrevene, afgewre-

vene, iets wat zich laat ftjii wrij-

ven, b. v. de bast.

Tkrypsis, het fijn wrijven, breken;
adj. thrypticus.

Thuit.es, een geslacht van fossiele

planten uit het juratijdperk.

77ms = olibanuni, de wierook, eene

slijmhars.

Thylaciacarus, de mijt der haarzak-

ken bij den mensch, Acarus fol-

lictdorum, Simon.
Thylaeiitis, de ontsteking van eene

smcerklier.

Thylacium, thylacus, thylax, een

zak, zakje; eene vetklier, crypta

sebaeea; de by de geboorte on-

der het hoofd des kinds zich

vormende watcrblaas, Moschion.

Thylacoleo, een vleeschctend mar-
supiaal fossiel zoogclier nit de

tertiaire lagen van A.ustralie.

Th'ylo£Otkeriiim, een klein marsu-

piaal fossiel zoogdier uit het

juratijdperk.

Thyma, eene brandende ofjeukende

puist.

!'
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Thymasthma, het asthma tliyrnieum,
Kopp, van eene kwaal cler thy-
musklier afhaiigende.

Tltymelcosis, de verzwering van de
thymusklier; adj. thymeleoticus.

Thymidma, een reukmiddel.
Thymiasiolechnia, de berookings-
kuur.

Thymiasis, het berooken; = thy-
miasiotechnia.

Thyminum, eene quaternaire zwa-
velvrije basis, door Gornp uit het
aftreksel in water van de tby-
musklier van het kalf bereid. Het
is reuk- en smaakloos, vormt geel-
achtige gekorrclde massa's, welke
on der den mikroskoop geene kris-
tallen vertoouen, maar het voor-
komen hebben van vetcellen; zij

zijn evenwel in water en koken-
den wijngeest gemakkelijk op-
losbaar, onoplosbaar in aether,
minder oplosbaarinkouden wijn-
geest. Bij verhitting smelt bet
thymine, en verstijft vervolgens
in naalden, waarbij zich ook een
wit sublimaat vormt. Aangaande
de formule van het thymine en
zijne overige verhoudingen is

nog niets met eenige zekerbeid
vastgesteld. Schlossb'erger.

Thymion, thyinium = thyma.
Tltymibds, de vorming cler hitte-
.puistjes: adj. thymioticus.

Thymitis. de ontsteking van de thy-
musklier; adj. thymiticus.

Thymo'pathia, eene " gemoedsziekte,
verstandsverbijsteiing; adj. thy-
niopathieus.

Thymosis, eene sterke opwelling des
gemoeds, een opvliegend karak-
ter; adj. verhit, toornig, moedig.

Thymus, het genioed, de hartstocht,
de toorn.

Thyrearytamodes, thyreoarvtaenoi-
deus, het sehi]clvormig"en het
bekervormig kraakbeen betref-
fende, b. v. ligamenta, de stem-
banden.

Thyreichthyvsis, het schildvormige

vischschubbenuitslag, ichthyosis
scutellata.

Thyreoaden, de schildklicr ; thyreo-
adenitis, de ontsteking van de
schildklier.

Thyreocele, eene keel- of luchtpijp-
breuk; ook = struma emphyse-
matica.

Thyreodes, thyreoides, thyreoideus,
schildvormig, b. v. giandula, de
schildklier.

Thyreodites, thyreoideitis, thyreoi-
tis, de ontsteking van de schild-
klier; adj. thyreoticus.

Thyreoepiglottims, thyrepigiotticus,

het schildvormig kraakbeen en
het strotklepje betrefi'ende, b. v.

ligamentum.
Thyreonctis, een schildkliergezwel,

de krop.
Thyreo'pharyngeus musculus, een ge-

deelte van den ondersten toe-

snoerder der keel, van den on-
dersten hoorn en de voorste vlakte
van het schildvormig kraakbeen
tot aan het hoofd van den slok-
darm gaande.

Thyreophyma, een week gezwel van
de schildklier; adj. thyreophy-
maticus.

Thyrsus, eene groene, bloeiendc tak

;

een met loot en bloemen versierde
staf; bot. de bloemtuil, wanneer
aan eene aar do middenste tak-
jes langer zn'n dan de overigen.

Tibia, de fluit; anatom. het scheen-
been; adj. tibiaeus, tibialis, het
scheenbeen betreffende ; tibiale, de
kous.

Tibwen, de flnitspeler.

Tillosis, tiluius, tilsis. het uittrek-

ken, b. v. van pluksel.

Tilma, tilton, het nitgetrokkene,
pluksel ; tilmata =: tilma ; het ver-
scheuren van enkele spiervezels.

Tilos, de vezel, een uitgetrokken
draad, haar, inzonderheid een
haar van de wenkbrauwen.

Timoria, de hulp, bijstand, de on-
dersteuninsr.
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Tinagmu.% het in beweging bren-

gen, de stoelgang.

Tihasmus, tenesmus = tenesmus.

Tinea, b. v. os tincae, tinca-been-

dcren, de baarniocdermoncl.

Tindura, eene tinctuur of essence,

met versehillende vloeistoffen,

water, wijn, wijngeest, aether,

animoniak bereid.

Tinctits, geverwd, gekleurd; verb.

tingo, ere.

Tinea, de dauwworm ; tinea capitis,

de drooge sehurft, bet kwaacl

hoofdzeer.

Tinnitus, het rinkelen, klinken; tin-

nitus aurium, bet klinken in de

ooren; tinnitus inetalliciis, het

klinken van rnetalen, bij vele

borstziekten door auscultatie

waarneembaar; verb, tinnio, ire.

Tintinnatndum, de bel, het rinkelen

daarvan.
Tiro, een pasbeginnende, de rekruut;

tiroeinium, de leertijd, een eer-

steling.

Titanium, een metaal door M' Gre-

gor in 1789 ontdekt.

Tithonum, volgens S. W. Draper:

eene door hem ontdekte onweeg-

bare scheiknndige zelfstandig-

heid. welke, analoog met de dnis-

tere warmtestralen in de heldere

lichtsfcralen der zon verborgen 7,ijn

zou, en eene veranderende wer-

king zou bebben op onderschei-

dene stoffen.

Tilillamentum, de prikkcl;titillatio,

het streelen, kittelen; verb, ti-

tillo, are.

Titubatio, het wankelen; verb, ti-

tabo, are.

Tmetkus, insnijdencl; tmetica re-

media, insnijdende, incidentia of

niueum incidentia, oplossende,

verdunnende middelen.
Tocologia, de leer aangaande de

verlossing.

Tocos,
_ tocStos, het baren, de ver-

lossing.

Tola, toles, tolinm, tolum= tonsilla.

Tolerantia, de gematigdheid, be-

zadigdheid, verdraagzaamheid,

vooral in godsdienstig opzicht;

verb, tolero. are.

Toluidmum, C I4 H°N, ontstaat uit

het nitrotoluol even als het cu-

midine uit het nitroeumol. Het

is eveneens samengesteld als het

methylaniline, maar wijktin zijne

eigensehappen af. Het is kristal-

lijn, even als het auiline, wijn-

achtig van reuk, brandend van

smaak, zwaarder dan water, smelt

bij 40° en kookt bij 198: in wa-
ter is het moeielijk, in aikohol

en aether gemakkelijk oplosbaar.

Toluolum, tolinum, het toluol =
anijsolie of dracyl.

Toluylkum acidum,_het toluylzuur,

eeh fraai kristalliseerend, kleur-

loos zuur. ontstaat door distil-

latie van het cymol met zwavel-

zuur.

Tome, tomus, de snede, wonde; to-

mus, ook: het deel van eenboek-

werk; adj. tomicus, tot snijden

gesehikt.

Tomenlum, het vilt: adj. tomento-

sus, viltig, b. v. folium.

Tomogynia, de orde van de didyna-

mische planten welke een in ver-

scheidene lobben diep gespleten

eierstok hebben, waarbij de stijl

uit het verdieptemiddenpuntvan

het ovarium ontspringt, en de

rijpe vrucht vier doosjes bezit,

welke alle lipbloemige gewassen

omvat, Richard.

Tomotod'a, eene door eene snede

bewerkte verlossing.

Tonicitas = tonus.

Tonods, de herstelling of het op-

wekken van den tonus ;_de ver-

sterking; tonotica remedia= to-

nica.

Toridlla, de amandel; adj. tonsil-

laris, de amandelen betreffend;

b. v. angina; tonsillitis, de ont-

steking aer amandelen.

Tonsio, het scheren, afseheren; ton-
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sor, de barbier; verb, tondeo, ere.

Tonmratio = tonsio; tonsura —
tonsuratio; het scheren, de ton-
suur der nionnikken ; verb, ton-
suro, are, b. v. herpes.

Tonus, de spankracht van de dier-

lijke doelen, inzonderheid der
- vezelen; adj. tonicus, spannend.

toniseerend ; spasmus tonicus, een

kramp met aanhoudende samen-
trekking der spieren; remedia
tonica, versterkende, vooral de
spankracht vermeerderencle mid-
delen.

Tophus, een uitwas aan het been,

van het beenvlies uitgaande, b. v.

tophus syphiliticus; adj. topha-
ceus, tufsteenachtig, tophus-aeh-

Topicus, plaatselijk; b. v. remedia
topica, plaatselijke middelen.

Topinaria == talpa, een vlak zak-

gezwel aan het hoofd.

Topios, het vergift; een miasma,
fiitgen.

Topographia, de plaatsbesehrJjviBg;

adj. topograplueus.
Topologia, de leer derplaatsen; adj.

topologicus.
Topomurosis, een plaatselijk zenuw-

lijden.

Toreular, toreulum, tornaeulum, de
pers, het tourniquet; adj. toreu-
laris.

Tormen, tormentum, dekwaal, mar-
teling, loitering ; tormina ventrjs,

de buikpijn; = dysenteria, Cel-
sus ; tormina parturientium, de
valsche weeen; tormentum, ook:
een zwaar geschut; adj. torruen-
tarius, het zware geschut of de
artillerie betreffencle ; tormentari
milites, de artilleristen ; tormen-
tuosus, aan pijnen of kwalen lij-

dend; torminalis, torminosus, de
buikpijnen betreffend.

Torpor, de traagheid, de gevoel-
'

looskeid, het geniis van prikkel-
I

baarheid; adj. torpidus, prikkel-

Ioos, gevoelloos; verb, torpeo, ere,
j

gevoelloos zijn; torpesco, ere, ge-
voelloos worden.

Torsio, de draaiing; torsio arteria-

rum, het samendraaien der door-
gesnedene slagaderen, in plaats
van de onderbinding ; adj. torti-

lis, draaibaar, gedraaid, gekrorncl

;

verb, torqueo, ere, draaien, ook:
kwellen; tortus, tortuosus, ge-
draaid, gewonden; hot. anthera
torta = anthera spiralis.

Torticollis, scheefhalzig.

Tortura, het vertrekken; tortura

oris, de mondkramp, spasmus
cynicus.

Torulae, of toruli cerevisiae, de
gistingzwam.

Torulwi, con klein vleesehachtig
gezwel; adj. torulosus, bot. ge-
zwollen, b. v. pericarpium ; ento-
mol. bultig.

Torus, een gezwel, vleeschkussen

;

bot. de verwijde punt van den
bloemsteel waaraan de bloembe-
kleedselen ontspringen ; torus

ligneus, de beenlade; torus nie-

dicatus, een kruidenkussen ; adj.

torosus, gezwollen, knssenvor-
mig, gespierd.

Torvus, wild, grimmig, b. v. vultus

torvus, een wilde of grimmige
blik. '

Tostus, geroosterd, b. v. panis ; verb,

torreo, ere, roosteren.

Totus, geheel; totum carnosum =
pancreas; ook totalis, gebeel en al.

Tourmaline, een mineraal dat _in

graniet voorkomt, hettoermalijn.

ToMcatio, de vergiftiging.

Toxicatmkus, vergiftige dampen be-

vattende, uitwasemende, of daar-

door veroorzaakt.
Toitichaematosis, toxichaemia, de ver-

giftiging van hefc bloed.

lo'vicocolica, de koliek ten gevolge
van vergiftiging.

Toxicologio,, deleer betreffende de
vergiften; adj. toxicologieus.

Toxicophthisis, de uittering na eene
vergiftiging.
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To.vkum, een vergift; adj. toxicus,

ten gevolge van liet gebruik van
vergift ontstaan.

Toccodon, oen viervoetig fossiel dier

nit het pampasleem.
Trabecda, een kleine balk; entom.
het balkje, een kleine beweeglijke

steel voor en naast de voelers bij

aommige parasieten ; adj. trabecu-

laris, balkvormig, b. v. tela, het

balkweefscl, b. v. in de spons-

achtige lichamen van den penis.

'Trachea, de luchtpijp; tracheae, de

luehtbuizen dcr insekten ; bij fran-

sche kruidkundigen ook: de spi-

raalvaten bij deplanten; adj.tra-

chealis, de luchtpijp betreffende;

rhonehns trachealis, het lucht-

pijpgeruisch ; het gereutel van
stervenden.

Tracheitis, de ontsteking van de
luchtpijp: adj. tracheiticus.

TracMlagra, de pijn in den hals

of in den nek.
Tracheliaeus, trachelimaeus, den hals

betreffende.

Trachelhmus, het 0111- of terugbui-
gen van den hals.

Irachelocyllosis, de verkromming
van den hals.

Trachelocyphosis, trachelocyrtosis, de

verkromming der halswervelen

naar acbteren, halsbult.

Trackelodynia, het halswee; adj.

traehelodynicus.
Trachelomastodes, —mastoideus, de
halswervels en het tepelvornrig

uitsteeksel betreffend, b. v. mus-
culns.

Trachelomyitis, de ontsteking
_
der

halsspieren: adj. trachelomyiticus.

Trachelopidnus, het halskliergezvvel;

adj. trachelopaniens.
Trachelophyma— trachelopanus ; tra-

chelophyma ventosum, de wind-
krop ; trachelophyma strumosum,
de krop; trachelophyma devium— obstipitas colli violenta; adj.

trachelophymaticus. —phymato-
sus.

TracheloscMsis, de splitting der hals-

wervelen aan de achtervlakte.

Trachelostrop/wsis, de vei'draaiing

van den hals.

Tracheitis, de nek. de hals.

Tracheoblennorrhoea, de luchtpijp-

slijmvloed; adj. tracheoblennor-

rhoiens.

Tracheocele, eene luehtpijpbreuk

;

dikwijls ook = struma: adj. tra-

cheocelicus.

Tracheocynanche infantium. de lucht-

pijpontsteking, de croup.

2'racheophthisis, de tering vau de
luchtpijp; adj. traeheophthisieus.

Trachopyosis, de verettering van de
luchtpijp; adj. tracheopyoticus.

Tracheopyra, de croup, Eisenmann.
'Tracheorrhagia, eene verbloeding uit

de luchtpijp ; = haemoptysis ; adj.

tracheorrhagicus.

Tracheotome, —lomia, de luchtpijp-

snede; adj. tracheotomicus, tra-

cheotomus.
Tracheotyphus = angina maligna,
Eisenmann; adj. tracheotyph odes.

Trachielcos, trachielcosis. eene lucht-

pijpzweer.

Trachite, een vulkanisch gesteente,

het trachiet.

Trachoma, trechoma, een eigenaar-
clige vorm van grannlatieai, welke
diep in het bindvlies van het oog
gelegen zijn; trachomaticum, een
middel tegen trachoma, Galenus.

Trachyphonia, trachophonia, eene
hee'sehe stem.

Trachysma =; trachoma.
I'rackysmus, trechysmus, het row
maken, ruw worden; de vorming
of het ontstaan van het tra-

choma; de ruwheid der darmen,
Hippokrates.

Tractaiio, de behandeling; tractatus,.

eene verhandeling; verb, tracto,

are.

Tractio, het trekken; tractus, de

trek; traetus intestinorum =: tu-

bus intestinalis ; verb, traho, ere.

trekken.
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Tragacantha, tragacantkura, de tra-

gacanthgom, van de Astragalus
crelicus; tragaeanthinum — bas-

sorinum.
Tra-gea, tragema, tragia, een fijn

gebak uit amandelen, enz. ; een
grof poeder uit suiker en spece-

rijen.

Tra/jianus musenlus, de spier die

aan de basis van den tragus

ontspringt en aan de buitenvlakte

tot aan de punt daarvan afdaalt.

Chaussier.
Tragonio.scho.lia, de bokkereuk der

okselholten; tragomaschalus, ie-

mand die zulk een reuk verspreidt.

Tragophonia, de bokkestem.
Tragopodia, het naar binnen bui-

gen van de knieen ; bokkepooten
bezittend, met naar binnen ge-
bogene knieen.

Tr&gus, de bok; de voorste kwab
aan het oor ; de stank der oksel-

holten; adj. tragicus, b. v. nius-

culns, de spier die den mond van
den gehoorgang verwijdt.

Tranquillus, rustig ; subst. tranquil-

litas.

'Tramanimatio, de zielsverhuizing.

Transformatio, de vervorming ; verb,

transformo, are.

Transfusio sanguinis, het leiden van
het bloed uit het eene levende
lichaam in een ander; verb, trans-

fundo, ere.

Tro/nsitus, de overgang; adj. tran-
|

sitorius, voorbijgaand, overgaand

;

verb, transeo, ire.

Ti-anslatio,het overdragen, vertalen

;

verb, transfero, ferre.

Tran.sloca.tio, de verplaatsing, naar
elders; verb, transloco, are.

Transmutatio, de verandering ; verb,
transmuto, are.

Transparens, doorsehijnend; verb,
transpareo, ere.

Transpiratio,_ de uitwaseming, b. v.

transpiratio cutanea; verb, trans-
spiro, are.

Transplantatio, de overplanting van

een organisch deel, b. v. een stuk

huid naar een ander; een gedeelte

van de praktische chirurgie.

Transpositio, de verplaatsing, over-
dracht; verb, transpono, ere.

Transsudaiio.de doorzweeting; verb,
transsudo, are.

Transversalis, transversarius, trans-
versa, dwai-sloopend; adverb,
transversim, b. v. striatus, over-
dwarse strepen bczittendc.

Trap, van het zweedsche woord
trappa, een plaat- of tafelvormig

groensteen en basalt.

Trapezium,
_
een kleine tafel, een

ongelijkzijdige vierhoek waarvan
twee zijden evenwij dig loopen :

adj. trapezius, trapezodes, trape-

zoides, trapeziumvormig; os tra-

pezium = os multangulum ma-
jus; os trapezoides = os mul-
tangulum minus.

Travlus, lispelend; subst. traulis-

mus, traulotus, het lispelen.

Trauma, de wonde; adj. traumati-

cus, door verwonding bewerkt;
s

traumatias, een verwonde, ietnaud

die dikwijls gewond wordt.
Traumaocholosis, traumocholosis,

het galachtige proces in de won-
den; adj. traumatocholoticus.

Traurnatopoeus, verwondend, won-
den slaande.

Traumatopyra, traumopyra, de
wondkoorts; de ontsteking van
de slijmvliezen ten gevolge van
eene verwonding, Eisenmann.

Traumatosaprosis, de rotting van
wonden,

7VaK?Ma£osepsi's:=traumatosaprosis.

Traumatotyphus, traumotyphus, het

hospitaalversterf, Eisenmann.
Trausis, de verwonding.
Travertino, een kalksteen gevormd

uit kalkhoudend water in Italie,

het travertijn.

Trcma, het doorboorde, geboorde,
een gat, door en door.

Trematopnei pisees, eene orde van
kraakbeenige vissehen zonder
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kieuwdeksel en kieuwvlies, welke

het water door ronde openingen
opnemen.

Tremor, het sidderen, ratelen, tril-

len; adj. tremulus, sidderend; verb.

tremo, ere; delirium tremens, de
zniperswaanzin.

Trepanatio, trypesis, ket doorboren

van de schedelbeenderen, ket

borstbeen, enz.

Trepanum, trypannm, de schedel-

boor, de trepaan; trepanum ex-

foliativum, een afbladering-tre-

paan; trepanum perforativum,

een punt-trepaan.
Trephina, de handtrepaan.
Trepidatio, het sidderen, de angst;

verb, trepido, are.

TrBsis, het doorboren.
Tretosternon, fossiele beenderen van
een seliildpad uit het wealden.

Triadelpki, drie met elkander ver-

groeide vrucktcn.
'Tr'iandria, de derde plantenklasse

bn Linne, met drie meeldraden;

adj. triandrieus.

Triangularis, driehoekig, driekantig.

Triantherits = triandrieus, met drie

meeldraden.
Ti'iartittdaius, drieledig.

Tributum, de schatting, afgifte ; tri-

butum lunare, de menstruatie bij

de vrouw; verb, tribuo, ere.

Trica, de vonw, een verwarde pruik.

Trkarpellites, fossiele nootvruchten

uit net londenleem.

Triceps, driehoofdig.

Tricha, driedeelig.

Trichangia, trichodangia, de vaten

der haren; cle haarvaten, de ca-

pillair vaten.

Trichangiitis, trichoclangiitis, de ont-

steking van de haarvaten.
Trichangiectasia, —giedasis, de ver-

wijding der haarvaten.
Tricharterio,, trichodarteria, eene

capillair slagader.
Trichari.erii.lis, trichodarteriitis. cle

ontsteking van de capillair slag-
aderen.

Tricha, trichiasis, de omkeermg van
de oogbaren naar den oogappel;

adj. trichiastieu3.

Trichidium, botan. enkelvoudige,

dikwijls van ondcrscheidene ver-

takkingen voorziene haren, waar-

mede de sporen van^ sominige

buikzwammen bezet zijn.

Trichina, triehodiua, een haarvor-

rnige worm welke men in groo-

tcsT getale in het celweefsel der

willekenrige spieren van zeer ver-

magerde lijken vindt, R. Owen;
een haarvormig wormpje in het

varkensvleesch, 't welk de trichi-

nenziekte veroorzaakt bij men-
sclien die zulk vlcesch eten.

TricHsmus, de haarspleet, haar-

breuk, een zeer fijne beenspleet,

fissura pilaris.

Trichitis, een haarziekte, haaront-

steking.
Trichocardia, een als het ware met
haren begroeid hart, cor hirsu-

tum.
Trichocephalus, de haarkopworin.

Trichocirsus, eene ziekelijke uitzet-

ting van de haarvaten, Dzondi.

Tricliocysta, eene haarcyste, cysta

crinita, door Clairat in de her-

senen waargenomen.
Trichodophlebi'tis, trichophlebitis, de

ontsteking van de capilaire ade-

ren.

Trichodopjilebs, trichophlebs. eene

capillair ader,

Tricholabis, —labium, een haartang.

Tricholeucosis, het wit zijn, debleek-

zucht van de haren, waarbij deze

zeer fijn en vlasachtig biijven.

Trichologia, het vlokkenlezen, Hip-
pokra'tes, de leer aangaande de

haren.
Trichoma, het behaard zijn, de ha-

righeid: adj. trichomatieus.

Trichomonas, de haarmonade; Tri-

chomonas vaginalis, cle scheede-

haarmonadc,"een door A. Donne
in het ziekelijke scheedeslijm gc-

vonden inius'ie-diertjc.

TRICHONOSOS — TRIOECIA.

Trichonosos, trichonusos, eene haar-
ziekte.

Trichophyea, —phytica, den haar-
groei bevorderencle middelen.

Trichoph/ia, de haargroei.

Trichophyllus, bot. van behaarde
bladeren voorzien._

Trichopoliosis, het grijs worden der

haren.
Tricliopierus, behaarde vleugels of

vouwen hezittend.

Trichorrhage, triehorrhagia, het ge-

spleten zijn van de haren, Senft-

leben.
Trichorrhoea, trichorrhysis, het uit-

vallen der haren.
Trichoschisis = trichorrhiige.

Trichosis, het behaard worden.
Trichosteriisis, het berooven van, het
uitrukken of doen uitvallcn der

haren; adj. triekostereticus.

Trichotomia, het haar snijden; eene
splitting van de haren in drie

takken.
Tricliotbmus, driedeelig.

TriclMus, behaard; trichoton, het
behaarde cleel van het hoofd.

Trichuris, de haarstaart, een inge-
wandsworm.

Tricoccus, bot. driehokkig, b. v.

germen.
Tricolor, clriekleurig.

Tricostatus, drieribbig.

TricuspidaUs, tricuspidat-us, drie
spitse punten bezittend. bot. b. v.

stamina.
Tridactylus, met drie vingers ofmet

drie teenen.
Tridendatus, drietandig.
Tridymus, de drieling.
Trielcon, een driearmige kogeltrek-

ker.

Triencephalus, eene misgeboorte met
kogclrond hoofd zonder aange-
zicht, zonder reuk- en smaakwerk-
tuigen, alsmede zonder oogen,
welker ooren naar boven. door
verlengde huidkwabben vereenigd
zijn, met een hoorgat en eene
trommelholte,G eoff'roy St. Hilaire.

Trims, een maat van 4 on sen.
Trifariam, drievoudig.
Trifidus, driespletig.

Tr'ifolium, het drieblad, de klaver;
adj. trifoliatus, drie b'aden be-
zittend, b. v. Menyanthes trifoli-

ata, de driebladige ruigbloem.
Trigerninatus, drievoudig twee aim
twee gedeeld, b. v. folium; tri-

geminus, drievoudig; trigemini,

driclingen.

Trigenicum acidum, het trigenzuur,

ontstaat nevens cyamelid en
aldehydammoniak, wanneer men
cyanzuurgas in watervrij acetal-

dehyd laat stroome)i. Bg ver-

koeling kristalliseert hettrigeen-
zuur in stervormig vereenigde,

kleurlooze zuiltjes. Het smaakt
zwak zuur, is in water nioeielijk

oplosbaar, en levert bij verhitting

merkwaardigerwijze cliinoline,

derhalve een vluchtig alkaloide.

Triglochin, drietoppig; yalvula tri-

glochin =^ valvula triscupidalis;

Triglochin palusire, moeras zout-

'gras, eene plant.

Trigonia, een tweekleppig^ week-
diergeslacht uit het juratijdperk.

Trigonocarpum, een geslacht van
fossiele vruchten nit het steen-

kooltijdperk.

Trigbnum, de driehoek; adj. trigo-

nus, driehoekig, driekantig; bot.

van drie, stompehoeken voorzien.

b. v. caulis.

Trigynia, een plantenorde in het

stelsel van Linne, met drie stam-
pers; adj, trigynicus, trigj'nus.

Trirnerus, entom'ol. drieledig.

Trimesiris, driemaandelh'ksch ; tri-

mestre, een viereljaar.

Trinendus, triplinervius, bot. drie-

nervig, drieribbig.

'Trilobitidae, een groote familie van
sehaaldieren uit het silurische en
devonische tijdperk.

Triobolv.m, een gewicht van een
half drachme.

'Trioecia, eene afdeeling van planten
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in het stelsel van Linne, welke

deels in geheel gescheiden ge-

slaehten, deels als tweeslachtige

bloemen bloeien.

Triorchis, met drie ballen.

Tripes, tripus, de drievoet; trimis

Halleri, de verdeeling van de ar-

teria coeliaca in de a. coronaria

ventriculi sinistra, de a. hepatica

en de a. lienalis.

Tripetalus, bot. drie bloembladeren

bezittend.

Triphyllus, bot. met drie kelk-

blaadjes.

Tripinnalus, bot. drievoudig geve-

dercl, b. v. folium.

Triplex, drievoudig; triplum, het

drievoud.

Triploides instrumentum, de drie-

voetige hefboora, waarvan men
zich bedient tot het verwijderen

van ingedrukte hooi'dbeenderen.

Tripluhon = trielcon.
- Tripsin, het wrijven, fijnwrijven;

adj. tripticus.

Tripyrmus, bot. met drie pitten.

Triq'ueter, triquetrus, driehoelrig,

driekantig; acus triquetra, de

troikart; "bot. eanlis triquetrus,

de driekantige stengel ; folium

triquetrum, een driezjjdig blad.

Trisis, het knarsen met de tanden;

= trismus.

Trismus, de kaakkrarnp; adj. tris-

mieus.
Trispermus, bot. driezadig.

.

Trisplanchma = cholera orientals,

Plnel.

Trisplanchnicus nervus, de sympha-
tisehe zenuw, Chaussier.

Tristern.aU, het derde stuk van het

borstbcen, Beclard.

Tristis, treurig,_ ter ncder geslagen

;

subst. tristitia.
_

Trisulcus, met drie gleuven of go-

ten, driemaal gespleten.
Tritaeophyia febris, de derdendaag-
sche koorts; eene remitteerende
koorfcs. welke iederen derden dag
haar toppunt bereikt.

Tritaeus = tritaeophyia.

Tritematus, bot. drievoudig, dne-

tallig, b. v. folium.

Tritieum, de tarwe; adj. triticens.

b. v. furfur, tarwezemelen.

Tritio. tritus, het fijn wrijven, cle

wrijving; verb, tero, ere; tritus,

gewreven.
Trite*, de derde.

Tritura, trituratio, het wrijven, ver-

nietigen; verb, trituro, are, aan-

hondend wrijven.

Irivalvis, bot. driekleppig.

Trivialis; dubbelzinnig ; trivialia

nomina, entomolog. de soortna-

men.
Trochanter, de rolheuvel, de draaier,

aan het bovendijbeen; entom. het

gewriehtsgedeel'te der beenen; adj.

trochantericus.

Trochantinus, de kleine rolheuvel,

Chaussier; entomol. een klein

stukje hoorn in het gewrichts-

vlies tusschen de heupen en het

borstbeen aan devier voorpoo-

ten; adj, trochantinianus.

TrocMnus, de kleinste van de beide

verhevenheclen, tubercula, aan het

os humeri, Chaussier; adj. tro-

chinianus.

Trochiscus. een koekje om in to

slikken
;' trochisei bechiei, koekjes

tegen den hoest.

Trockilae, oude naam van de sten-

gelleden van encrinieten.

'Trochiter, de grootste van de beide

verhevenheclen aan het opper-

armbeen, Chaussier; adj. trocki-

terianus, trochiterieus.

Trochlea, do rol; adj. trochleans,

musculus trochlearis, trochleator

;

de bovenste schnine oogspier,

rolspier.

Trochoceras, een gcslacht van nau-

tiliten uit het silurisehe tjjdperk.

Trochodes, trochoides artieulatio,

eene gewriehtsverbinding waarbij

een been zich in of op het an-

dere als in een rol beweegt, b. v.

de beide bovenste halswervels.
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Trogle, de aardholte, holte.

Troglodyta, —dytes, de bewoners
van holten in de aarde ; een pool-
menseh.

Troqontherium, een fossiel knaagdier
uit de bovenste tertiaire lagen
van Europa.

Tromiscus, liet sidderen, trillen,

flikkeren.

Tromoparanoea, tromomania ~ de-

lirium tremens.
Tromvde, tromyle, de flikkerzelfstan-

digheid, materia vibratoria, eene
stof welke sommigen hebben aan-
genomen ter verklaring van de

door Purkinjc en Valentin waar-
genomene verschijnselen.

Tromus = tremor.
Trona, een arabisch vvoord voor ruw
koolzuur soda dat in de woestij-

nen van Azie en Afrika voorkomt.
Trope, het draaien, wenden, om-
kcercn; adj. tropicus, den keer-

kring betreffende, ook figuurlijk,

zinnebeeldig, overdrachtelijk.

Trophe, trophia, het voedsel, de voe-
ding; adj. trophicus, de voeding
betreffende.

Tropin, entomol. de vreetwerktui-

gen van de gekorvene dieren.
Trophonosos, —nusos, eene ziekte
van de voeding.

Trophospermium, cle placenta in de
korrelvruchten, Richard.

Troponomia, de wetten bij bepaalde
veranderingen; adj. troponomi-
cus; methodus troponomica, de
wijze van onderzoek in de nateur-
en heelkunde, waarbij inzonder-
heid de veranderingen in de ver-
schillende verschijnselen waar-
genomen worden, en getracht
wordt dezen te verklaren, Ampere,
H. Pidoux.

Truncus, de stam, de romp, de
stomp, b. v. na eene amputatie;
entomol. het middengedeelte van
het lichaam; dim. truneulus; adj.

truncates, verminkt; bot. afge-

knot.

Tuba, de trompet, buis; adj. tuba-

rius, b. v. graviditas, de zwan-
gersehap van de buis van Fal-

lopius.

Tuber, tuberositas, een knol, een
bult. een gezwel; tnbera solani
tuberosi, de aardappelen; adj. te-
berosus, knolachtig, gezwollen;
verb, tuberasco, ere, bot. eene
knolvormige gedaante verkrijgen.

Tuberadosis, de longtering.

Tuberculum, eene kleine bult of ge-

zwel ; een tuberkel in de longen

of in andere organen; adj. tu-

berculosus, aan tuberkels lgdend,

dezen betreffend; tuberculatus,

botan. wratachtig, b. v. semen;
entom. torenvormig.

Tubus, een buis, kanaal; diminut.

tubulus; tubus alimentaris, of

—taring, het spijsverteringska-

naal; adj. tubulosus; bot. b. v.

calyx, een buisvormige kelk; fo-

lium tubulosum, een hoi blad;

tubulates, met eene buis ; retorta

tubulata, somtijds: eene geka-
libreerde retort.

'Tufa, een italiaansch woord: licht,

poreus kalk, zooals kalktuf, enz.

Tumor, het gezwel; tumor cysticus,

een zakgezwel; tumor synovialis,

de zoogenoemde gallen aan de

pooten der paarden ; adj. tumidus,

gezwollen; verb, tuineo, ere, ge-

zwollen zijn ; tumesco, ere, zwel-
len ; tumefacio, doen zwellcn, op-
zetten.

Tumultus, het oproer; adj. tumul-
tuosus, stormachtig, oproerig.

Tumidus, de heuvel, eengrafheuvel.

Tungsten = scheelium
;

Tunica, de huid; dimin. tunicula;

adj. tuuicatus, omhuld; bulbus
tunicatus, een vliezige bol.

Turha, eene schare, een hoop.
Turbatio, de stoornis; verb, turbo,

are.

Turbidv.s, troebel ; subst. turbiditas.
Turbinidae, een familie van arm-
pootige weekdieren.

29
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Turbo, de wervel, de tol; de win-

ding, storm; turbines nariuni of

ossa turbinata, de neussckelpen

;

adj. turbinatus, gewonden, bot.

bolvormig, b. v. periearpiuin.

Turfa, de turf.

Turgescentia, turgor, bet zwellen,

stollen; turgor vitalis, de over-

vlocd des levens; adj. turgidus;

entomol. palpi turgidi, opgebla-

zene vreettangen.
Turio, de spruit, een uitlooper van
den wortel.

Turrilites, een fossiel geslaeht van
gekamerde sehelpen van de fa-

milie der ammonieten.

.

Turunda, eene plukselwiek, de

tampon.
Tussis, tussedo, de hoest; dimin.

tussicula, het een weinig hoesten;

verb, tussio, ire.

Txdela, de bescherming ; tutor, de

besehermer, de voogd; adj. tutus,

zeker, beveiligd; verb, tutor, eri.

Tylbma, tylos, tylus, tylosis, bet

eelt, de"verharding, bet eeltach-

tig worden van de huid; adj.

tylodes, tylotieus, eeltaehtig, ver-

liard.

Tylosteresis, het uitroeien van ek-

steroogen; adj. tylostcreticus.

Tympanectomia, de trepanatie van

het trommelvlies, devormingvan
eene opening met verlies van

zelfsfcandigheid, door Miehaehs

en Himly beproefd.

Tympanias, tympanites, de wind-

zucht, trom'rnelzucht; tympanites

abdominalis, eene opboping van

lucht in de buikkolte; tympani-

tes intestinalis, eene dergelijke

opboping in_ net darrakanaal

;

adj . tympan i ticus

.

Tympanum, het trommelvlies ; tym-

panum secundarium, een klein

vlies dat de fenestra rotunda sluit

;

tympanitis, de ontsteking van het

trommelvlies; adj. tympanicus.
Typhaemia, typheuse verschjjnselen

in de bloeclmassa.

TyphaestMses, de nevelkoortsen, zoo

als hypnotvphns, thanatotyphus,

de gele koorts, de pest, enz..

0. H. Sehultz.

Typkangone, de keeltyphus, Eisen-

raann,
Typ/iecpklogia, de typheuse pokken-

ziekte.

Typkliater, een geneesheer van blm-

den.
Typhlbsis, typhlStes, de blindheid;

adj. tvphlos, typhlus, blind; ty-

ph'loticus, de blindheid betrei-

fende. daaruit ontstaan.'

Typklotrophium, typhlotropheum,

een blinden-instituut.

Typhols, de typho'ide; hiermede be-

'doelt men zeer dikwijls eene uit-

wendige huidziekte.

Typhomania, de met slaapzueht af-

wisselende delivien van typhus-

lijders; adj. typhomaniacus.

Typhophthalmia, de oogenpest, Ei-

senmann.
Typhosepsis, de typheuse rotting:

"adj. typhosepticus.

Typhoseptosis, eene ziekte met rot-

tend en typheus karakter.

Typhus, eene koorts met bedwel-

ming; iedere koorts met groote

vermindering der levenswerk-

zaamheid en met groote veran-

dering, groote neiging tot ont-

binding van de bloedmassa, of de

zoogenoenide exquisiete zenuw-

koorts; typhus carbuncularis, de

anthraxkoorts; typhus famelicus,

de hongertyphus ; typhus equo-

rum epizooticus, de paardeziekte,

typhus van de paarden; adj. ty-

phodes, typhusachtig; typhosus,

met tvphus behebt.

lypogmpMa, de boekdrukkerskunst;

typographic, een boekdrnkker.

Tup'Jsis, de afdruk, de vorming van

een afdruk; eene wisselziekte, de

familie der wisselziekten, Eisen-

mann. ,

Typotyphus, de tusselienpoozencie

koorts, ti. H. Sehultz.

Typus, de orde of rangorde waarin

tie aanvallen der ziekten, inzon-

derheid de koortsachtigen, terug-

keeren ; typi, de intermitteerende

ziekten, Eisenmann; ook letters

om mede te drukken, druklet-

ters: adj. typieus, periodiek. ty-

pisch.

Tyrelna, tyreinum, de kaasstof.

Tyreniesis, het braken van kaas-

aehtige massa's bij kincleren.

Tyrosinum, C18Hn N e
, wordt

_
op

"dergelijke wijze als het leucine.

zelfs meestal' nevens dit bij ont-

Uber, meestal in de plur. ubera,

de borsten bij de vrouw; deuiers

by de koe.
Ubertas, de overvloed; de vrueht-
baarheid.

Ulaemorrhagia, eene verbloeding
van het tandvleesch.

Ulceratio, eene verzwering; verb,

uleero, are, in verzwering over-

gaan.
Ulcus, de zweer; dimin. ulcuscu-

lum; adj. ulcerosus.

Ule, het likteeken.

Uliiis, de ontsteking van het tand-
vleesch, de ontsteking van een
likteeken; ulitis septica, eene
ontsteking van den mond.

Uterinum, C40 H 16 0" even als het
humine, een indifferent humus-
achtig liehaam, in water, wijn-
geest en alkalien oplosbaar, bruin
of zwart van kleur, wordt door
water en door een water bevattend
alkali van de zure humusachtige
lichamen geseheideu; ulmimcuro
aeidum, het ulminez.uur, het eerst
in het verrotte bout van iepe-
boomen gevonden, is bruin, in-
zonderheid in de praecipitaten
der metalen; door verdimde zu-
ren wordt, het onigezet in hu-

leding der proteinestoff'en verkre-

gen. Het onderscheidt zicb van
net leucine daardoor dat het niet

sublimeerbaar, in water nioeielijk

oplosbaar is, en in glinsterende

naalden kristalliseert. In alkalien

en zuren lost het op, maar sckijnt

met geen van beiden zich in be-

paalde verhoudingen te verbin-

den, Liebig, Bopp.
Tyrosls, het Kaas maken ; het stol-

len der melk in de maag; het

braken van kaasachtige massa's

bij kinderen.

minezuur, en het ulmine in hu-
mine.

Ulna,_ de ellepijp, de el; adj. ul-

naris.

Ulodendron, een geslacht van fos-

siele boomstammen uithetsteen-
kooltijdperk.

Uluncus, eene tandvleeschgezwel.

Ulosis, het in likteekenweefsel over-

gaan; adj. uloticus, likteekenen

vormend, een likteeken veroor-

zakend.
Ubtrichos, gekroesd, van haren,
Bory St. Vincent.

Umbella, het scherm; bot.de scherm-
. vormige bloeiwiize ; dimin. umbel-
lula; adj. umbellatus, umbellife-

rus, vandaar plantae umbellatae

of umbelliferae. de schermplanten.

Umbilicus, de navel; bot. de plaats

aan het zaad waar dit zich na
de rijpheid van de placenta beeft

geseheiden; adj. umbilicalis.

Umbo, de om een. vat loopende

rand, de verhevenbeid, de bult;

in het oor noemen de meeste
ontleedkuudigen de verdieping

van liet trommelvlies umbo, ter-

wijl de oorartsen het knopvor-
mige uitsteeksel van het tym-
panum aldus noemen ; umbones,
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entomol. twee beweegbave zij de-

lings geplaatste doornen bij in-

sekten, Kirby; adj. umbonatus,

genaveld.
Umbra, de schaduw; a&j, unibro-

sus, beschaduwd, schadnwrijk.

Unanimis, eensteminig, eensgezmd

;

subst. unaniinitas ; adv. unam-

miter.

Uncia. het ons; de duim.

(/minus, uncus, de haak; enuom.

unci, haakvormige uvtsteeksels

welke den anus sluitcn ; aaj. un-
|

cinatus, haakvormig, haaksge- I

wijs; bot. b. v. pill, haakvormige .

haren.
Unda, de golf, de bareu; adj. un- i

dosus, golfvormig, b. v. pulsus,
|

de o'o'lvende pols, groot en week.

Undulatio, de golving; adj. undn-

latus, bot. golfvormig, gegolld,

b. v. folium.

Unguentum, de zalf; adj. unguino-

sus, zalfaehtig, smeng; unctio,

het zalven, insmeren; verb, ungo,

ere, zalven.

Unguis, de nagel; entom. deklauw;

bot. het smalleregedeeltevaneen

aan zijne basis zich verdunnend

en vleezig aanzwellend bloem-

blad : os unguis, het traanbeentje

;

dimin. unguiculus, entomol. un-

guiculi, de haken der klauwen;

adj . unguicul atus, entomol. klauw-

vormig.
Ungula, de hoef, de klauw.

Unicolor, eenkleurig.

Unifiorus, bot, eenbloemig, b. v.

pedunculus unifiorus.

Unilabiatus, eentippig.

Unilat.eralis, eenzijdig, aan eene

zijde geplaatst.
.

Unto, de vereeniging, reunio ;
verb.

unio, ire.

Unionidae, de famihe der zoetwa-

termossels.
Uniserialu, bot. eenrijig, b. v. plan-

_teneitjes.

Unisonus, eentonig._

Univalvis, eenkleppig.

UREA.

Ura. de staart.

Lh-achus, een vliezige streng, van net

toppunt der blaas naar den navel

opklimmende.
Uracrasia. de verkeerde mengmg
van de urine; adj. uracrasicus.

uracratia = enuresis.

Uramilium, —milum, ontstaat bJ.j

het koken van een alloxautme-

oplossing met ammoniakzouten.

Het vormt kleurlooze, als zijde

glinstercnde naalden, welke aan

dc lucht rood worden; inkokend

water is het slechts weinig op-

losbaar, daareritegen lost het op

in bijtende alkalien en zwavel-

zuur ' in de koude zonder vevan-

dering. Uramilicum acidum, het

uramilzuur, ontstaat door ver-

hitting van het uramil met ver-

dund zwavelzuur.

Uram, een waterpot; uranae, de

pisleiders.

Uraniscinit.is, de ontstekmg van net

verhemelte.
Uraniscochasma, de verhemeltespleet,

de wolfsmond.
Uranisc.oplastice, de kunstmatige

vorming van een verhemelte.

Uraniscorrkaphe, —raphia, uranor-

rhaphe, - rhaphia, de verhemelte-

naad.
Uranisms, het verhemelte.

Uranium, een metaal in het pik-

blende.

Uranoscopus, iemand die naar den

heincl ziet: een sterrekijker ; een

visch: de hoogkijker.

Uranus, dehemel, het verhemelte;

adj. uranius.

(Iras, een piszuur zout.

Urao. eenzuid-amerikaausch woord

voor het koolzuur soda datalskor-

sten in de opgedroogde meren

en rivieren van Zuid-Amenka

gevonden wordt.

Urceus, de kruik; adj. urceolatus,

bot. bekervormig, b. v. calyx.

Urea, ureum, uricum, de pisstor.

C2 H''N 2 O 2
, kristalliseert in lange,

URECCHYSIS — URETHREMPIIRAXIS.

kleurlooze, vierzijdige zuilen, is

reukloos, smaakt, even als sal-

peter, verkoelend, lost gemakke-
iijk op in water en wijngeest,

maar niet in aether. Het is yol-

komen neutraal, maar verbindt

zich met zuurstofzuren tot lieha-

men in welke steeds een atooin

water voorhanden is. Het staat,

even als het glykokoll, het gua-

nine, enz. op de grens tussehen

de organische bases en cle indif-

ferente, vooral de amidachtige

liehamen. Dumas beschoiywt het

als eene soort van carbamid, Ber-

zelius daarentegen als eene ge-

paarde verbinding van ammoniak
met het hypothetische ureen-

oxyde.
Urecchysis, de uitstorting van cle

pis. inzonderheid in het eel-

weefsel.

Undo, de brand in het graan, het

huidbranden.
Uren, urenium, = urea, Ficinus.

Urenoxydum, urenoxyd, C 2 H IS
! O 2

,

het fichaam dat Berzelius in de

pisstof als paarling voor ammo-
niak onderstelt. Het ureenoxyde
is isomeer met waterhoudend
cyanzuur en met het onoplos-

bare cyanuurzuur, Wohler.
Unorrhoea = diabetes; adj. ureor-

rhoicus.

Ureryth-inum, het pisrood, rozig

zuur, een pigment, komt alge-

meen voor in de menschen-urine,
het standvastigst met piszure
sedimenten. Het meeste daarvan
is nog onbekend, zijne quantiteit
is zeer gering, zijne neiging tot
ontleding zeer groot, de volko-
men zuivere bereiding uiterst

moeielijk of nooit gelukt, Schloss-
berger. Zijne oplossingen zouden
zwak zuur reageeren. Scherer
heeft het waarschijnlijk gemaakt,
dat het

_
niet

_
constant van sa-

menstelling is, maar een in
voortdurende oxydatie verkeerend

lichaam van' afwisselende samen-
stelling.

Uresiaesthesis, de aandrang tot wa-
teren; adj. uresiaestheticus.

Uresis, het wateren.
Ureter, de pisleider; adj.uretericus.

Ureteritis, de ontsteking van de

pisleiders.

Ureteroblennorrhoea, de catarrhus

van de pisleiders.

Ureterodialysis, ureterolysis, de be-

leediging, scheiding van de pis-

leiders, de verlamming daarvan;

adj. urcterodialyticus, ureteroly-

ticus.

Ureterolithiasis, cle steenyorming in

de ureteres; ureterolithus, een

steen in de pisleiders.

Ureteropyvsis, de verettering van
de pisleiders; adj. ureteropyicus.

Ureterorrhagia, eene verbloeding

van de pisleiders; adj. ureteror-

rhagieus.
Ureterostegnosis, -stenosis, uretero-

stenoma, eene vernauwing van
de pisleiders.

Uretltanum, —iiium, het urethan,

alclns genoemd door Dumas, de-

wyl het bij verdubbeling van
zijne formuie als eene verbinding

van twee atomen koolzuren aether

en een atoom pisstof, C2 2N 2H4

kan beschouwd worden, is het

aethyloxydezout van het carba-

midzuur, vormt eene kleurlooze

kristallijne, met walschot_ over-

eenkomende massa, welke bij 100°

smelt, zich bij 180° onontleed
sublimeert en gemakkelijk in al-

kohol en water oplost. — De
urethanen laten zich in het al-

gemeen als dubbelkoolzure ami-

aen van het aethyl, methyl en
amyl besehouwen, Schlossberger.

Urethra, cle pisbuis; adj. urethralis.

Urethraemorrhagia, eene verbloeding

uit de pisbuis.
_

Uret/iralgia, de pijn in de pisbuis;

adj. urethralgicus.

Uretkrempkraxis, eene verstopping
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van de pisbuis; adj. urethreni-

phracticus.

Urethreurynter, een werktuig ter

verwijdmg van de pisbuis.

Urethritis, de ontsteking van de

pisbuis ; urethritis syphilitica, de

venerische druiper; adj. urethri-

tieus.

Urethritosypkilis, de syphilis ge-

paard met druiper.

Uretkroblennorrhoea, eene slymvloei-

ing uit de pisbuis. een chronisehe

druiper.

Urethrocatarrlats = urethroblennor-

rhoea.
Uret/iro-laparocystidotomia, urethro-

cysteolaparotomia, eene verbin-

dina; van de zijdelingsehe steen-

snede met de hooge steensnede.

sectio alta.

Urethromelanorrhoea, de zoogenoem-

de zwarte druiper.

Urethrophyma, een pisbuisgezwel.

Urethroplasties —ce, de kunstrna-

tige vorming van eene nieuwe

pisbuis.

Uretkrorrhagia = urethraemorrha-

gia; adj. urethrorrhagieus.

Urethrorrhoea, eene uitvloeiing uit

de pisbuis; adj. urethrorrhoicus.

Urethrospasmus, eene krampvande
pisbuis; adj. urethrospasticus.

Urethrostenosis, de vernauwing van

de pisbuis, strictuur; adj. ure-

throstenoticus.

Urethrostenotomum, —tomus, een nies

voor de operatie der vernauwing

van de pisbuis.

Urethrosystoleus musculus, de sa-

mendrukker van de pisbuis, Gu-

thrie.

Urethrotome, —tomia, de pisbuis-

snede, de boutonniere: urethro-

tdmus. een werktuig tot het yer-

riehten van deze kunstbewerlring.

Urcthylanum, —laniwm, het urethy-

lam de methylaether van het

carbamidzuur.
Ureticus, de pis bctreffcnde,_pisdrij-

vend; uretica remedial diuretica.

Uretris, een waterpot.

Unas, een pisfistel.
_ y ,

Uriasis= uresis.= lithiasis, Begin.

Uncus, de pis betreffende, piszuur

bevatteude: acidum urieum, het

piszuur, C5HN 2 2+ HO, Bensch,

is nevens de pisstof het karak-

teristieke bestanddeel der urine

van gekeele dierklassen, komt
zelfs bij lagere dieren voor, wel-

licht in zoo verre als er in het

algeraeen nieren aanwezig zijn.

Het kristalliseert in witte, smaak-

en reuklooze schubben, welke in

vochtigen toestand lakmoes zwak
rood kleuren, en in ongeveer

14000 deelcn koud en in 1800

deelen kokend water oplossen;

in alkohol en in aether is het

geheel onoplosbaar. Zijne sanien-

stelling is zeer gecompliceerd,

waarsehijnlijk bevat het de stik-

stof in t'weeerlei vormen, waarop

het ontstaan van tweeerlei stik-

stof bevattende produkten, pis-

stof en alloxan, bij zijne oxydatie

wijst. Het is overigens een uiterst

zwak zuur, zoodat zijne neutrale

zouten gemakkelijk reeds door

CO 2 ontleed worden. Het vormt

inzonderheid zure zouten.

Uridrosis, de afzondering van een

urine-achtig zweet.

Urilium, acidum urilicum, het uril-

zuur ; Volgens Liebig : het met de

pisstof verbondene zure lichaam.

Urina, de pis; adj. urinarius, uri-

nalis, de pis betreffende,
_
b. v.

vesica urinaria, fistula urinalis;

urinosus, pisachtig, b. v. sudores.

Urinacuhcm = urachus; een wa-

tcrpot.

Urocele, eene pisbreuk, eene op-

zwelling van den balzak, door

uitstorting van urine daarin of

in zijn celweefsel.

UrocMras, het piszand, grof pis-

gruis.

Urochezia, eene ontlasting van pis

door den anus.
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Urodepsia, de omnerkbare ontlas-

ting van urine._

Urocoelia, eene uitstorting van de

urine in de buikholte; adj. uro-

eoelicus.

Urocrisia, urocrisis, de beslissing

van eene ziekte door de urine;

de beoorcleeling van de urine of

van eene ziekte daarnaar; adj.

urocriticus.

Ufocyaninum, een blauw gekleurd

pigment in de urine, vormt som-
tijds fijne, indigoblauw gekleurde

kristal'naalden, in andere geval-

len amorphe blauwe massa's met
een koperglans, Schlossberger;

het biedt grooten wederstand aan
cheniische agentia.

Uroeystis, de pisblaas; adj. urocys-

ticus; urocystitis, de ontsteking

daarvan; adj. urocystiticus.

Urocystocatarrhus, een katarrhus

van de pisblaas.

Urocystostenochoria, de vernauwing
van de blaasholte door verdik-

king van de blaasvliezen.

Urodea, uroidea spermatozoa, de

twcede orde van de spermato-
zoe'n, bij welke de lengtedoor-

snede en de staart cle overhand
hebben, J. J. Czermak.

Urodeli, de familie van de kik-

yorschachtige dieren met duide-

lijke staarten.

Urodialysis, de bezwaiigering van
de bloedmassa met bestanddee-
len van de urine en uitscheiding
van de laatste door andere or-

ganen, benevens de dien ten ge-
volge plaats hebben.de verschijn-

selen
;

_ adj. urodialyticus.

Urodochium, een waterpot, een uri-

neglas.

Uroedema, een oedema door infil-

tratie van urine.

Uroylaiccinii.ru = urocyaninum.
Uroleucorrhoea, de outlasting van
eene witte slijm bevattende urine.

Urolithiasis, de pissteenziekte ; uroli-

thus, eenpissteen;adj.urolithicus.

Uromel, de pis3uiker, = druive-

suiker.

Uron, de pis, urine.

Urophalma, de pisvloed.

Uropkthisis = diabetes.

Uroplania, het uittreden van de

urine in andere deelen; adj. uro-

planicus.

Uropodes, de stuitpootigen, eene

familie der zwemvogels, welker

pooten zeer dicht bij het achter-

ste gedeelte staan.

Uropoesis, de urinebereiding; adj.

uropoeticus.

Urorrhagia, urorrhoea, een sterke

pisvloed,' diabetes; adj. urorrha-

gicus, urorrhoieus.

Urorrhoea, de Bright'sche nierziekte

of albuminnrie.

Uroscheocele = urocele.

Uroscopia, het onderzoek van de

urine; uroscopium, een urineglas,

een werktuig tot het onderzoeken

van de urine; adj. uroscopieus,

uroscopus.
Uroses, de ziekten van de piswerk-

tuigen, Alibert; adj. uroticus. deze

ziekten betreffende.

Urospasmus, een kramp van de pis-

wegen.
Urozemia, het verlies van urine, de

pisvloed.

Uroxanicum acidum, het uroxan-

zuur, een ontledingsprodukt van
het piszuur door geconcentreerd

kaliloog. Het kristalliseert in

kleurlooze tetraeders, lost weinig

op in koud, maar rijkelyk in

heet water, evenwel onder ont-

binding en ontwikkeling van CO 2
.

In alkohol is het onoplosbaar,

in heet salpeterzuur lost net lang-

zaam op, zonder ontwikkeling

van gassen, by bekoeling
_
ont-

staan er goed gevormde kristal-

len, waarschijnlijk oxydatiepro-

dukten.
Uroxilium, eene zwak gele hygro-

skopische massa, in welke zich

het uroxanzuur bij verhitting tot
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130° onder belangrijke vermin-

dering van gewicht verandert.

Ursidae, de familie der beren.

Urtica, de netel; urticaria, bet ne-

teluitslag, de netelkoorts; urti-

catio, bet geesolen met brand-

netels; adj. urticariodes, netel-

achtig, brandnetelvormig.

Usnimcm, of aeidum usnimcum, bet

usninezuur, een geel zuur, door

.Kopp het eerst in een korstmos

van het geslacht Usnea, baard-

mos. aaiigetroffen. Gezuiverd kris-

talliseert het in stroogele, glm-

stefen.de plaatjes, is reuk- en

smaakloos, smelt bij 200° tot

eene zwavelgele vloeistof, en sub-

limeert zich later onder gedeel-

telijke ontleding in hoest ver-

wekkende dampen. In water is

het onoplosbaar, en zelfs door

warmen alkohol wordt het slecbts

zeer weinig opgelost. In koud

zwavelzuurlost het op
;
en wordt

door water met eene witachtig

gele kleur daaruit nedergeslagen.

In beete sterke bijtende kali lost

het in de warmte op met eene

karmijnroode kleur; zuren ploffen

wondfele vlokken daaruit neder.

Ustilago, de brand in het koorn;

adj. ustilagineus; necrosis usti--

laginea = ergotismus.

Ustio. bet branden, by ten; verb,

uro. ere.

Titer, 'de zak, blaas ; dimm. utneu-

lns, de vliesvrucht, met een dun,

vliezig pericarpium, dat noeh

openspringt, nocb ook met het

VcKva, de koe; adj. vaccinas, b. v.

lac vaccinum, de koemelk; vac-

cinicus, vaccinezuur bevattend

;

acidum vaecinicum, het vaccine-

zuur of botercapronzuur, een vet-

zuur. dat Lerch somtijds in de boter

zaad vergroeit; bij de ontwikke-

ling van organiscbe lichamen:

utriculus primordialis, de pri-

mordialis, de primordiaalzak, of

de eigenlijke eel.

Uterus, de baarmoeder; adj. uteri-

nus.

Usus, het gebruik, het nut; ad].

utilis; verb, utor, uti.

Utrinque, aan weerszu den; -bot. an-

thera utrinque bifida, een dubbel

tweespletige helmknop.

Uva, de druif; adj. uvalis, uvaefor-

mis, druifvormig ; uvicus, druive-

zuur bevattend; acidum uvicum,

paratartaricuin, het druivezunr,

kunstmatig eerst in den laatsten

tijd bcreid door Pasteur, die zoo-

wel in het natuurlijke als in

het kunstmatig bereide druive-

zuur twee verschillende zuren

aanwees, van welke het eene den

gcpolariseerden licbtstraal naar

links, het andere bem naar rechts

doet 'afwijken, weshalve hij aci-

dum laev'oracemicum en dextro-

racemicum onderscheidde, van
welke het laatste op ' geenerlei

wyze van het wynsteenzuur zich

laat onderscheiden, en het eerste

eene buitengewoon groote over-

eenkorast daarmede heeft.

Uvatio, het doorzichtige hoornvlies-

staphyloma.
Uvea, membrana of tunica, het

druifvlies, de achterste plaats

van de iris; uveitis, de ontste-

king van de uvea.

Uvttla, de huig; adj. uvularis.

heeft gevonden;het is een gepaard

zuur, nameliik botercapronzuur,

het wordt altkans geuiakkelijk in

beide zuren ontbonden.

Vaccina, de koepok ; vaccinatio, bet

inenten van de koepokken.
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Vaccinella, vaccinois, de onechte
koepok.

Vacciola, de oorspronkeiyke koe-
pok, het uieruitslag by de koe; !

vaceiola spuria of leprosa= vac-
cinella.

Vacillatio, het waggelen, wanke-
len, het losstaan, b. v. dentium;

'

verb, vacillo, are.

Vaco, are, vri] zijn, zich met eene
zaak bezig houclen.

Vacuefactio, het ontledigen, het le-

dig maken; verb, vacuefacio, ere.

Vacuitas, de ledigheid, leegte; va-
cuitates, de tusschenruimten, in-
tervalla; adj. vacuus, ledig, vrij;

dies vacui, de dagen op welke
de crisis noeh bare voorboden
de werking der geneesmiddelen
storen; vacuum, de ledige rnimte.

Vagina, de schede; bot. de blad-
schede bij de grassen; vagina
medullaris, bot. de mergschedc
aan den stain der exogene ge-
wassen; entomol. vagina tubuli-
formis, de eierlegbuis; vagina
bivalvis, de tweekleppige eieiiei-

dersehede; diminut.vagmula; adj.

vaginalis, b. v. tunica, het sche-
dsvlies.

Vo/jitus, het ruisehen; vagitus ute-
rinus, het schreeuwen van het
nog ongeborene kind: verb, va-
^gio, ire.

Fci^s, ronddwalend; nervus vagus,
het tiende hersenzenuwpaar; verb,
vagor, ari.

Valeramimim = amylaminum.
Valeremim = amylenum, eene olie-
achtige koolwaterstof: C 10 H 10

.

Valerianicus, valeriaanzuur bevat-
tend; acidum valerianicum, het
valeriaanzuur, wordt in groote
hoeveelheden verkregen uit de
aardappelfoeselolie, wanneer men
deze met tweevoudig chroomzuur
kali en zwavelzuur distilleert. Het
is eene^ kleurlooze, olieachtige
vloeistof, van een doordringen-
den, kaasachtigen reuk. zeer zuur.

en werkt in geconcentreerden
vorrn bijtend op de slijmviiezen

:

zijn speciiiek gewicht bedraagt

0,94; bij 20° wordt het nog niet

vast; het kookt by" 132°, wan-
neer het 2 atomen water bevat,
daarvan beviijd bij 175°; een
cleel lost op in 30 deelen water,
in sterken alkohol lost het ge-
makkelyk geheel en al op. Zijne

zouten smaken gedeeltelijk zeer

zoet, zijn eenigszins vet op het
aanvoelen, en oplosbaar ; door
sterke zuren ontwikkelen zy een
kaasachtigen reuk.

ValeroleuKi, het valerol of valalal-

dehycl, vormt dch wanneer aan
het amylhydraat 2 atomen wa-
terstof worden onttrokken. Men
bereidt het uit valeriaanznre ba-
ryt, wanneer men deze aan eene
sterke verhitling blootstelt. Het
vertoont zich als eene olie, welke
bij 100° kookt, een specifiek ge-
wiclit bezit van 0,82, een door-
dringenden reuk en brandenden
smaak heeft; in water is het on-
oplosbaar.

Vahronum, C 13 H' 8 O*, het ceton
of accton van het valeriaanzuur.

Valetndo, de gezondheid; valetudo
bona of seennda, het wel zijn;

valetudo adversa, het ziek of zie-

kelijk zijn; adj. valctudinarius,
ziekelijk; valetudinarium, een zie-

kehuis: verb, valeo, ere, zich we]
bevinden, eene goede gezondheid
geuieten.

Valgus, een mensch met een klomp-
voet, bij wien de binnen-rand
van den voet naar beneden, de
voetzool naar boven gekeerd is;

subst. valgitas.

Validus, sterk, krachtig, gezond.
Vallis, bet dal; dimin. vallieula.
vallecula, eene verdieping, vallei!
kleinc groeve; anatom. eene ve')

--

dieping voor het ganglion pe-
trosum aan de benedenvlakte van
het rotsbeen, tusschen bet fora-

i
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men. caroticum en de fossa ju-

gulavis.

Valium, de wal; adj. vallatus, ver-

schanst, door een wal oinnngd;

papillae vallatae, de walvormige

tepeltjes, de achterste of groote

tepeltjes van de tong, van den

glossopharyngeus.

Valva, de klep; diminut. valvula;
|

adj. valvaris, valvulosus, b. v.
|

apparatus cordis valvulosus, de

toestel der klapvliezen van bet

hart; bot. praeflovatio valvaris,

wanneer de kelk- of bloemblaad-

jes elkander alleen met de ran-

den aanraken.
Valylum, —Hum, bet valyl of bu-

tyl, eene koolwaterstof, Cs W-,

lean als paarling beschouwd wor-

den, die met C2 O s en HO ver-

bonden het valeriaanzunr vormt,

en is eene heldere, kleurlooze

vlocistof, van een aangenamen
aethevaehtige reuk, en flauwen.

daarna brandenden smaak; m
-water is bet onoplosbaar, met.

aether en alkohol kan bet in alle

verhoudingen vermengd worden;

het kookt bij 180°. JSolbe ver-

kreeg door ontleding yan betva-

leriaanzuuv of het kalizout daar-

van door middel van den galva-

nischen stroom, ncvens koolznur,

waterstofgas en een eigenaardig

brandbaargas,eeneolielaag,vvelke

laatste bet valyl of butyl bevat.

Vanadium, een mctaal door Sef-

stroem in 1830 ontdekt.

Vapor, de damp, stoom; adj. va-

porarius. vaporeus, vaporosus,

dampvormig, den damp betref-

fende; vaporarium of balneum

vaporosum, een damp- of zweet-

bad; verb, vaporo, are.

Vaporinum balneum, een damp- oi

zweetbad.
Vappa, bedorven, otngezette wijn;

adj. vappidus, fiauw, laf: sapor

vappidus, een flauwe, papachtige
smaak.

Varicella,, de windpokken, onechte

pokken.
Varicocele, cissocele, de kranrpader-

breuk: adj. varicocelicus.

Varicomphalus, de kranipadernavel-

breuk.
Varicocitas, het aanwezig zyjn van

krampaderen.
Varieqalus, bout gekleuvd.

Variola, de. mensehepok; adj. va-

riolosus. ,. .

Variolois, de varioloide, gewijzigde

menschepokken, by ingeente m-
dividuen. .

Varius, verschillend, versckeiden,

menigvuldig; subst. varietas, bo-

tan, en zool. eene speling, varie-

teit; verb, vario, are, verschillend

zijn, ook afwisselen.

Varix. de kranipader.

Varus, klompvoetig, met den bui-

tenrand naar beneden, en de

voetzool naar binnen gekcerd.

Vas, het vat; diminut. vasculum,

medic, een theekopje; adj. vas-

culosus, vaatrijk; vascularis, de

vaten betreffendc, b. v. parietes,

de vaatwanden.
Vastatio, de verwoesting, vernie-

ling; verb, vasto, are.

Vastus, zeer groot, uitgestrekt;

muscnli vasti, esternus en m-
ternus, de beide groote dijspie-

ren.

Vates, de waarzegger, een proteet;

vaticinium, de voorzegging, voor-

spelling, eene profetie: verb, va-

ticinor, ari.

Vectis, de kefboom; vectis elevator,

de befboom voor ingedrukte been-

deren. .

Vegetabilis, plantaardig; vegetabi-

l'ia, de planten.

Vegetatio, hetplantenleven, deplan-

terigroei; adj. vegetativus, plani,-

aardig. met eene plant overeen-

komende; vita vegetativa, een

plantenleven.

Vegetus, frisch, bloeiend, b. v. aetas

vegeta.
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Vehemens, woest, bevig ; subst. ve-

hementia.
Vekiculum, de drager, het voermid-

del, b. v. vebiculum contagi; bet

de gedaante aan een geneesmid-
del gevende, constituens; verb.

veho, ere.

Velamen, velamentum, een omhul-
sel, bekleedsel; velamenta ovi,

de eivliezen, in den foetaaltoe-

stand; verb, velo, are.

Vellicatio, het krabben, bijten;verb.

vellico, are; prineipium extrae-
tivum vellicans, de bijtende ex-
tractiefstof.

Velocitas, de snelheid, radheid; adj.

velox; adv. velociter.

Velum, hot zeil, de sluier, het voor-
hangsel; velum palatinum, het
verhemelte-voorhangsel.

Velutinus, fluweelachtig.

Vena, de ader; vena portae of
portarum, cle poortader; vena
medinensis, de draadworm van
Medina; diminut. venula; adj.

venosus, de aderen betreffende,
aderlijk, veneus, b. v. sanguis
venosus, aderlijk bloed; botan.
geaderd, b. v. flos, eene van
bruine aderachtige stvepen voor-
ziene bloem; folium venosum.
wanneer de vaatbundels op de
geheele lengte van de midden-
rib ontspringen, tegenstelling:
folium avenium.

Venaesectio, de aderlating; venam
secare, eene aderlating doen, eene
ader openen.

Veitalis, veil, te koop: verb, veneo,
ire, verkocht worden, te koop
zijn.

Venatio, de jaeht, het wildbraad;
venator, de jager; verb, venor,
ari, jagen, iets met ijver naja-
gen; floccos venari, vlokken lezen.

Veneficus, —fica, de giftmenger, eene
giftmengster; veneficicum, clegift-

mengerij, het vergiftigen.

Venenatio, de vergiftiging; adj. ve-
nenatns, vergiftigd.

Venenum, het vergif.

Venptus, venetiaanseh, b. v. there-
binthina veneta.

Venodtas, de veneuse toestand van
het lichaam.

Venter, de buik. bet onderlijf, zoolog.
de buikvlakte; adj. ventralis, tot
den buik behoorend, b. v. cin-
guluni ventrale, de bnikgordel:
ventrieosus, buikvormig, bnik-
achtig opgezet; scalpellum ven-
trieosum, eene buikvormige bis-

touri, met zeer convexe snede.
Ventilum.

y
een ventiel, hetlachtgat;

ventilator, een toestel om eene
vrije doorstrooming der lucht te

veroorzaken..

Ventriculites, fossiele zoophyten uit

het krijt.

Ventr-iculus, de maag, de holte, b. v.

ventriculi cerebri of cordis, de
bolten van de hersenen en het
_hart; adj. ventricnlaris.

Ventriloquus, de buikspreker.
Venius, de wind; adj. ventosus,
winderig ; ventosa, cucurbifcula,

drooge koppen,
Venus, metaphor, de bijslaap; bet
koper; adj. venereus. den bijslaap

betreffende, b. v. amplexus vene-
reus, de bevruchting: syphilitisch,

b. v. ulcus venereum.
Ver, de lente; adj. vernalis, vernus.
Veratrinum, verafcrium, het vera-

trine, C^H^IS" s ofCMH22NO c
,

een alkaloide in het sabadille-
zaad en in den witten nieswor-
tel, is nict kristalliseerbaar, maar
vomit eene kleurlooze liars, van
een brandend scherpen, maar niet

bitteren smaak, het is reukloos,
maar verwekt door zijn stof een
zeer bevig niezen. Het reageert
alkalisch,_ smelt bg 115°, is in
water bijna onoplosbaar, maar
gemakkelijk oplosbaar in alkohol
en aether. Zijne zouten zouden
gemakkelijk den kristalvorm aan-
nemen; zij smaken zeer seherp;
salpeterzuur vernietigt de wer-
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king van het veratrine, Phoebus.

Verax, waarachtig, waarheidlievend;

subst. veracitas.

Verber, de slag, geeseling; verb.

verbero, are.

Verecundia, de schaamaehtigheid,

beseheidenheid ; adj. vereeundus.

Verenda, partes verendae, de uit-

wendige sehaa.mdeelen ; verb, ve-

reor, eri.

VerUrum, de spies, het mannelijk

lid.

Vermilinguia, zool. de familie der

tongworinen.
Vermmato, vermitio, de wormziekte.

Vermis, de worm; diminut. vermi-

culus; adj. verminosus, de wor-

men betreffende, b. v. morbus,

de wormziekte; vermiformis, ver-

nricularis, wormvormig, worm-
achtig, b. v. processus vermicu-

laris, coeci; bot. radix verniieu-

laris; vermifugus, worm drij vend.

Vernaculus, inlandsch, inheemsch,
vaderlandsch ; morbus vernaculus

= morbus endemius ; vernacula

lingua, de moedertaal.

Vernatio, bot. == gernmatio.

Vernix, het vernis; vernix easeosa,

hct huidsmeer bij het foetus.

Ve?'riculum, het net. een vischnet;

adj. verrieularis, netvormig.
Verruca, de wrat ; verruca carnosa,

de vijgwrat; diminut. verrucula;

adj. verrucosus.

Versatilis, wentelend, voor draaiing

vatbaar, veranderlijk; lectus ver-

satilis, de draaibank, draaistoel;

entomol. caput versatile; verb.

verso, are, draaien, wenden, kee-

ren.

Versatus, bewandeld, geroutineerd.

Versicolor, verschillend in kleuren,

bont.
Vemio, de wending, bet omkeeren

;

eene vertaling, overzetting; ver-

sio uteri, het omkeeren of de
scheve ligging van de uterus;
verb, vcrto, ere, draaien, wenden,
vertalen, overzetten.

VESPILLO.

Versoriuin, de magneetnaald.
Vertebra, de wervel; vertebra den-

tata = epistropheus; adj. vetrc-

bralis, vertebratus ;
animalia ver-

tebrata, de gewervelde diei'en.

Vertibulum, het ronde gewrichts-

hoofd van een been ; ecu trepaan-

boog.
Vertex, de schedel, kruin; vertex

palpitans, de voorhoofdsfontanel

;

vertex ossis saeri, Iret stuitbeen

;

dimin. verticillnm, —cillus, de

krans; adj. verticillatus, van eon
schedel voorzien, kruinvormig,
kransvormig; stervormig, b. v.

bot. verticillata paniculaofspica,

eene kransvorinige aar of bloem-

pluim; rami verticil! ati, stervor-

mige, kransvormig aan den Sten-

gel staande takken.
Vertigo, de duizeling; adj. vertigi-

nosus, aan duizeling onderhevig.

Vent, het spit, een braadspit ; vera

montanum, eene verkevenheid in

de mannelijke pisbuis.

Verus, waar; subst. Veritas.

Vervex, de hamel; adj. vervecinus;

caro vervecina, hamelvleesch.

Vesania, de waanzin; veterin. de

kolder, bij het paard; adj. vesa-

niens, vesanus.

Vesais, mager.
Vesica, de blaas; diminut. vesicula

;

vesicula prolifica, het kiemblaasje;

adj. vesicalis, vesicularis, vesieu-

losus, de blaas betreffende, blaas-

vormig; bot. pericarpium yesi-

culosum, een opgeblazen pericar-

pium.
Vesicans, vesicatorium, een blaav-

trekkend middel, blaarpleister.

Vesper, vespera, de avond; adj.

vespertinns.

Vespertilio, de vledermuis ; alae ves-

pertilionis, de deelen van de

breede baarmoederbanden, welke

tusschen de Falloppiaansche buis,

den eierstok en de baarmoeder-
ligamenten gelegen zijn.

Vespillo, de doodgraver.
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Vestibulum, de voorhof, eene afdee-

ling van het doolhof in het oor;
vestibulum vaginae, de voorhof

' van de scbede.

Vestigium, het spoor, de schrede,

de voetstap, de voetzool ; vesti-

gium pedis, de middenvoet.
Veslimenlum, vestis, vestitus, het

kleed, het bekleedsel ; verb, vestio,

ire, bekleeden.
Veterinarius, veheterinarius, veteri-

nus, het trek- en lastvee betref-
|

fende; medicina of ars veterina-

ria, de dierheelkunde, de veeart-

senijkunde.

Veternus, de diepe slaapzucht, le-

thargus.

Vetula, eene oude vrouw.
Vetus, vetustus, oud; subst. vetustas.

Vexalio, de plaag, kwelling; verb,

vexo, are.

Vexillum, het zeil, de vaan, de vlag

;

bot. het bovenste bloemblad bij

de vlinderbloemen ; vexilla tuba-
rom = fimbriae tubarum.

Via, de weg; viaticum, het reis-

geld ; viator, de wandelaar.
Vibex, vibix, de striem, eene bloe-

dige striem.

Vibramen, vibratio, het sidderen,

het slingeren, oscillatio; ook het
flikkeren; vibrator := vas of duc-
tus deferens; adj. vibratorius,

meestal, fiikkerend, b. v. niotus
vibratorius, de trilliaarbeweging,
flikkerbeweging; epithelium vi-

bratorium, het trilharig epithe-
lium; verb, vibro, are.

Vitmssae, de haartjes in de neus-
gaten.

Vicarious, vicarius, plaats vervan-
gend, b. v. actio, eene plaatsver-
vangende werkzaamheid; subst.
vicariatio.

Vicinus, nabijzijnd, in de nabn'heid
zich bevindend; subst. vicinia.

Vicissim, afwisselenderwijze.

Vicissitado, de afwisseling; vicissi-

tudo materiarum, de stofwisse-

Victus, het voedsel, de kost, dieet;

victus dyspeptus of eupeptus, ge-
makkelijk en moeielijk verteer-
baar voedsel.

Vidua, de weduwe; adj. viduatus.
viduus, beroofd ; als subst. cle

_weduwnaar, weduwe.
Vigiliae, hct nachtwaken; verb, vi-

gilo, are, waken.
Vigor, de levendighcid, opgewekt-
heid, kracht; vigor morbid acme;
verb, vigeo, ere.

Villus, de vlok; villi intestinales,

de darmvlokken; adj. villosus.

Vinctura, de band, het verband;
vinculum, de band, boei; verb,
vincio, ire.

Vindicla, de wraak; vindex, de wre-
ker, verdediger; vindiciae, de aan-
spraakop iets, rechtvaardiging

;

verb, vindico, are.

Vinolentus, aan dronkenschap over-
gegeven, dronken; sixbst. vino-

lentia.

Vinum, de wijn; yinum Hippocra-
ticum, kruidenwijn; vinum mar-
tiatum, ijzer- of staalwijn; vinum
stibiatum, braakwn'n; adj. vino-
sus, wijnachtig, b. v. tincturae,
met wyn bereide tincturen.

Vinylum, vinylium, = elaylium.
Viola, het viooltje; adj. violaceus,

paars, violet.

Violatio, de schending; verb, violo,

are.

Violentia, het geweld. de geweld-
dadigheid; adj. violentus, geweld-
dadig; partus artifieialis violen-

tus, net accouchement force.

Viroxjo, een manwijf.
Virga, de roede, de_ penis; virga
muliebris, de clitoris.

Virginia = hymen.
Virginitas, de maagdelijkheid, de
maagdom.

Virgo, de__maagd; adj. virgineus,
maagdelijk: morbus virgineus, de
bleekzucht,

Vir, de man; virilitas, de nianne-
lijkheid, inanbaarheid ; virilia, de
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mannelijke ieeftycl; adj. virilis.

Viridinum = chlorophyllum; viri-

dinicum acidum, het viridinezuur

= kofflezuur.

Viridis, groen; virideseens, viridius-

culus, groenachtig; verb, vireo,

ere, groen zijn; vireseo, viridesco,

ere, groen worden, uitslaan.

Virtus, de deugd, dapperheid ; man-
haftigheid, eene goede eigenschap.

Virus, de etter, ecu. stinkend voeht,

het vergift; adj. virosus, viru-

lentus, vergiftig.

Vis, de kracht; vis vitalis, de le-

venskracht; vis inertiae, het vol-

hardingsvermogen, de traagheid.

Viscinum, de vogellijm, eene water-

heldere kleverige stof, welke in

de bessen van de vogellijm, Viscum

album, en wellicht ook in eenige

andere planten wordt gevonden;
in water en alkalien onoplosbaar,

daarentegen oplosbaar in aether

en aetherische olien en warrne
alkalisehe oplossingen; het zou
ongeveer 15 procent zunrstof be-

vatten.

Viscum, de vogellijm, de li|m; adj.

viscidos, viscosus, kleverig, sme-
rig; bot. caulis viscidus, een kle-

verige stengel.

Viscus, het ingewand; adj. visce-

ralis, tot de ingewanden behoo-
rende; clysniata visccralia, de vis-

ceraalklisteren, van Kanipf.

Visio, het gezieht, het verschijnsel,

visioen; visus, het zintuig des

geziehts, het gezichtsvermbgen

;

visum, het geziene; visum reper-

tutti, het door den geneesheer bij

eene iijkschouwing waargeno-
mene en opgemaakte; adj. visi-

bilis, zichtbaar; verb, video, ere.

Vita, het leven; adj, vitalis, levend,

vatbaar voor het leven; subst.

yitalitas, de levensvatbaarheid.
Vitdliinirn, het eiwithoudende be-
standdecl van eidojer, dikwijls
als bijzonder proteinclichaam ver-
meld. Volgens Lehmann is het

een mengsel van eiwit en casei'ne.

Viteltum, vitellus ovi, de eidojer;

adj. vitellarius, vitellinus; mem-
br'ano vitellaria; het dojervliesje;

saccus of vesicula vitellaria, het

dojerblaasje.

Vitiligo, het kwaadzeer, de witte

sehurft, de nevelvlek, de maal op

het oog; vitiligo gravidarum en

hydropicorum, witte striemen op
den bulk, welke zieh bij de zwan-
gersehap en bij sterke buikwa-
terzucht kunnen vormen.

Vitium, het gebrek, de laster, de

ondeugd; adj. vitiosus, vitiatus;

verb, vitio, are.

Vitrificatio. de verandering van een

delfstof in een glasachtige niassa.

Vitriolum, de vitrioololie, net zwa-
velzuur of verbindingen daarvan
met metaal-oxyden tot zouten.

Vitrum, het glas ; medic, het wijn-

glas; adj. vitreus, glazen, uit glas

bestaande; vitratus, verglaasd.

Vitta, de band ; entomol. een striem,

eene breede in de lengte uitloo-

pende iijn.

Vitulus, het kalf; adj. yitulinus;

liquor stomachi vitulini, de kal-

verlebbe.

Vivianite, phosphorzuur ijzcr.

Vivificatio, het doen herleven ; verb,

vivifico, are.

Viviparus, levende jongen barend.
Vivisectio, het openen van levende

dieren ten behoeve van pkysio-

logische onderzoekingen.

Vocabulum, het woord, de klinker;

voeabulariuni, het woordenbock,
eene woordenlijst.

Vocifemtio, het schreeuwen, hevig
uitvallen; verb, vociferor, are.

Vola manus, de holle hand, de hand-
palm.

Volatus, de vlueht, het vliegen;

adj. volaticus, volatilis, vliegend,

vluchtig; verb, volo, are, vliegen.

Voltzia, een geslacht van eoniferen

uit het perm en het trias.

Vohtbilis, zieh windend, b. v. bot.
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caulis; rad van tong, wel be-
spraakt; subst. volubilitas, de
welbespraaktheid.

Voluntas, de wil; adj. voluntarius,
willekenrig, van den wil af'han-
gende, vrijwillig; musculi volun-
tari, cle willekeurige spieren; verb.
volo, velle.

Volwptas, het genoegen, de wellust.
Volvulus, de kronkeling, de darm-
kronkel; verb, volvo, ere.

Vomer, de ploegschaar, hot ploeg-
J)een in den neus.
Vomica, ^ een gesloten etterzweer in
een ingewand; de braaknoot,
Stri/cJmos nux vomica.

Vomituritio, het misselijk zijn, de
poging om te braken.

Voracitas, de vraatzucht;adj. vorax,
vraatzuchtig;; verb, voro, are.

Vertex, de draaikolk; vortex purulen-
tus, de etterprop;adj.vortieosus;
vasa vortieosa, de bundelvormige
aderen in het vaatvlicsvan het oog.

Vox, de stem, taal, de nitdrukking';
vox nasalis, de neusstem, het door
den neus spreken; adj. vocalis;
ligamenta voealia, de stembanden.

Walchia, een geslacht van eoniferen
uit het steenkooltijdperk.

Xantltaematinum, eene gele bittere
stof, door Brett en Bird bereid
uit eene oplossing van het hae-
matine in verdiind salpeterzuur.

Xanthanum, een nieuw radikaal in
het overzwavelzuur Cy -+- 3 S, Ber-
zelius; acidum hydroxanthani-
eum, het xanthaanwaterstofzuur,
wordt het best bereid door bij

Vulcanicus, vulkanisch ; regiones
vulcanieae, streken in welke de
produkten van vulkanisehe wer-
king veel voorkomen.

Vulcanisatio, de vulcanisatie der
caoutchouclichamen, heeft plaats
in dier voege dat men dezc licha-
men volkomen van water be-
rooft, en vervolgens zoo innig
mogeliik met zwavel vermengt.

Vulneratio, de verwonding; verb,
vulnero, are.

Vulnus, de wonde; vulnera eaesa, ge-
houwen wonden; vulnera incisa.

gesneden wonden; vulnera rnorsaj
gebeten wonden; vulnera puncta,
gestoken wonden; vulnera con-
tusa, gekneusde wonden ; diminut.
vulnusculum; adj. vulnerarius;
mixtura vulneraiia acida, het wa-
ter tegen geschoten wonden, ar-
cjuebusade.

Vulsella, volsella, de haartang, een
pincet.

Vultus, de blik, het aangezicht, de
gelaatstrekken.

Vulva, de vrouwelijke schaamdeelen,
de schaamspleet.

Wolfram, een mineraal bestaande
uit tungstenzuur ijzer en nian-
ganesium.

eene verzadigde oplossing van
rhodankalium het achtvoudige
volumen sterk zoutzuur te voe-
gen: het is een geel kristallija
poeder, zonder reuk en smaak.
niet vluchtig, en begint boven
150° in ontbinding over te gaan.
Door water, en inzonderheid door
alkohol en aether, wordt het op-
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v

gelost, en vertoont alsdan eerie i

zure reactie.

Xanthidium, een geslaclit van dia- '

toineeen.

Xanthidenum, het radikaal van een

oxyde, namelijk van het hydrin-

dine, Berzelius.

Xanthinum. een gee] tot dusver nog
niet in zuiveren toestand bercid

pigment in den meekrap, dat

eene groote neiging heeft om
door oxydatie in een bruin hars-

achtig fichaam over te gaan.

Xanthogeniamidum, het amid van
het xanthogeenzuur.

Xanthoyenium, eene verbinding van
kali, koolstof en zwavel, welke

met waterstof het xanthogeen-

zuur vormt, Zeise; acidum xan-
thogenicum, het xanthogeenzuur,

kan beschouwd worden als aether

-

koolzuur, waarin. beide atomen
CO 2 door CS 2 vervangen zijn,_ ea
ontstaat door zwavelkoolstof te

brengen in eene alkoholisebe op-

lossing van kalihydraat. Het is

eene kleuriooze olie,_ riekt on-

aangenaam uienaehtig, smaakt
scherp, roaakt lakmoes aanvan-

kelijk rood, doet het daarna ver-

bleekcn, en aangestoken wor-

dende, verbrandt het met eene

blauwe vlam. Slechts zijne ver-

bindingen met alkalien of met
alkalische aarden zijn oplosbaar

in water,

Xanlhopenicum acidum, het xantho-

penzuur, ontstaat door opiam-

mon of opianimid met kali, als

geel kalizout te verwarmen; het

is een citroengeel, smeltbaar poe-

der, lost geniakkelijk op in kali

en bevat nog eenig nitrogenium.

Xanthophyllum, —phyllirium, het gele

pigment in de herfstbladeren.

Xanthopicrihiin, een geel pigment
in de Xanthoxylum caribaeum,

Chevalier en Pelletan.
Xahthoprote.inicum acidum, hetxan-
thoprotemezuur, ontstaat nevens

suiker en zuringzuur uit hei pro-

teine door de werking van. sal-

peterzuur; het is eene smaak-
looze. in -water onoplosbar..;, geel

of geelrood gekleurcl zum-, dat

met alkalien roode zouten vormt,

maar geen proteine meer bevat.

Xanthopsia, het geel zien, hetuit-

wendig voorkomenvanvele lijders

aan geelzueht.
Xantorrhamninwn, C S3 H !2 Ou, een

pigment dat in gevormden toe-

stand voorkomt in de klcine don-

kere soort van Avignon- of

geelbessen,i?/KMtt«,i(s cathartica, en
daaruit kan verwijdercl worden
door koken met water. Het lost

op in water met eene brninachtig

groene Meur, niet in aether.

Xanthotannicum acidum, het geel-

looizuur, b. v. het ' cpiereitron-

zuur, in de Queixus tinctoria.

Xanthoxydum, xanthieoxydum

,

C5H 2N 2 2
, tot dusverre alleenin

enkele pissteenen en in enkele

oostersche bezoarsteenen ontdekt;

in zuiveren toestand is het kleur-

loos, amorph of bleek geelachtig

gekleurd; het wordt door het te

wrijven glinsterend als_ gifts, is

smaak- en reukloos, moeielijk op-

losbaar in water, onoplosbaar in

alkohol, in aether en zoutzuur,

verschilt daarin van het guanine,

wordt opgelost door kaustiek al-

kali, en door salpeterzunr ; het

bevat een atoom zuurstof minder

dan het piszuur, vandaar de _be-

naming pisroxyde. Men verkrijgt

het door den tot poeder gebrach-

ten steen in alkali op te lossen,

net fiitraat door koolzunr neder

te ploff'en, vervolgens het witte

poedervormige nederslag uit te

wasschen en te droogen.

Xenodocklum, —dorium, eene plaats

tot het opnemen van vreemde-

lingen, een gasthuis; bij som-

migen: een ziekehuis, een bos-

pitaal.

XEXONOMIA ~ XYLY6H0TES. 465

Xencnomia =r heteronomia.
Xenons, de ontvreemding, het ver-
vnbmden van iets, iets vreemd
maVen.

Xerampelinus. anjelierbruin, don-
kerrood.

Xeransis, xerasis, xerasia, xerasmus,
het droog worden, de droogte;
de droogte van de haren ; de dun-
behaardheid.

Xerodystev, een droog klisteer, in
gebruik bij vele engelsehe ge-
neesheeren.

XerocoUyrium, een droog oogbad.
Xeroma^ het gedroogde, de droog-

te
\ bij sommigen : = xerophthal-

mia.
Xeromycter, —mycteria, de droog-

heid van de neusholte.
Xerophthalmia, xerophthalmus, eene

ontsteking gepaard met droog-
heid van de oogen; adj. xero-
phthalmieus.

Xero'plasta nosemata, het opdroo-
gen bij de vorming, tot welke
b. v. de atropine, dorheid, on-
vruchtbaarheid, het gemis van
zog, anurie, marasmus behooren
zouden, C. H. Sehulz.

Xerosis, het droog worden, het uit-
droogen; adj. xeroticus, uitdroo-
gend, verdorrend.

Xerotes
K
de droogte, dorheid; adj.

xeroticus, door verdorren ont-
staan, Plouequet.

Xerotribia,_ —tripsis, het doen van
drooge inwrijvingen.

XipJios, xiphu's, de degen, het
zwaard; xiphus metasterni, en-
tom. het naar achteren in eene
punt verlengde metastemum ; adj.
xiphodes, xiphoides, xiphoideus,
zwaardvormig, b. v. eartilago,
het zwaardvormig kraakbeen

;

xiphodiamiS; xiphoidianus, het
zwaardvormig kraakbeen betref-
fende, b. v. ligamentum, tus-
sehen het zwaardvormig kraak-
been en het kraakbeen van de
zevende rib gelegen.

Xiphosternalis processus = proces-
sus xiphoideus, Beclard.

Xiphosura, een familie van schaal-
dieren.

Xiphopages, twee in de streek
van het zwaardvormig kraak-
been verbondene lichamen, mis-
geboorte.

Xylbe, het cellulose volgens de
nieuweren.

Xylenum, C 1SH 10
, tot heden sleehts

in den houtteer gevonden, eene
koolwaterstof, heert zeerveel over-
eenkomst met het toluol, kookt
bij 130°.

XyMdinum, G 15
l-I
n N, eene met het

toluidine homologe basis, welke
het xvlen uit zijn nitro-siibstituut
met SH levert, onderscheidt zicli

- slechts door een pins van OH 1

van het toluidine.

XyUtum, eene stof in den ruwen
houtgeest, volgens vele schei-
kundigen eene soort van alkohol

;

het zou zeer veel overeenkomst
hebben met den aethylalkohol,
uit C12 H'2 O 5 bestaan en een
chloral vormen. Velen houden
het voor eene samengestelde
aethersoort. "Volgens Votckel is

het een mengsel van azjjnzuren
houtgeest-aether, aceton 'en eene
met aceton isomere vloeistof,
welke laatste Volckel alleen xy-
liet noemt.

Xyloidinvm, eene stof welke Bra-
connot verkreeg door werking
van sterk salpeterzuur op lijn-

waad, boomwol, zetmeel, enz.,

welke zich door groote brand-
baarheid onderscheidt.

Xi/lomen, xylon = cellulose.

Xyloplasta, —plast.es, de houtvor-
nier; xylopiastica, xyloplastiee,
de houtvorming, de kunstma-
tige vorming van voorwerpen uit
hout.

Xylygrotes, het houtsap der boomen.
dat in het voorjaar daarin op-
stijgt, C. H. Schultz.

80
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Xyloretine, een harsachtige zelfstan-

"digheid in venen waarin dennen
voorkornen.

Xysma, het afgeschaafde ; uitgetrok-

berg ge-

geven aan een aarde door Gado-

lin in 1794 ontdekt in de steen-

groeve van Ytterby in Zweden.

ken linnen, pluksel ; xysinata, de

zonnestofjes.

Xyster, xysterion, xYstron,xystrurn,

eene schaaf, een krabber.

Het wordt ook gadoliniet ge-

heeten.

Yttrium, de metaalbasis Tan het

yttria.

z.

Zamiostrobus, een fossiele vrucht

uit het jura en de wealden.

Zea, eene graansoort en het fijne

meel daarvan ; Zea mays, tnrksch

koorn, turksche weit.

Zeinum, het zei'ne of zetmeel in de za-

den van de turksche weit,Zea mays.

Zelosis, het ijveren; zelota, —tes,

een hevig ijveraar voor eene zaak.

Zelotypia, de ijverzucht; adj. zelo-

typus, ijverzuchtig.

Zema, het gebradene ; ook : = apo-

zema, een decoct.

Zemia, de sehade, het nadeel, ver-

lies; adj. zemicus, door verlies

ontstaan, Ploucquet.

Zeolite, een kiezelzuur kalk, het

zeoliet.

Zesis, het koken, afkoken.

Zestotysia, een heet bad; heet wa-
ter in het algemeen.

Zetae of zestae, heete dampbaden,

een stoombad.
Zeuglodon, een fossiel zoogdier. tot

de waterzoogdieren behoorende,

uit het eoceen van Alabama- en

Arkansas.
Zincaethylum, —thylium, hetzink-

aetyl, ontstaat wanneer jodae-

thy'l in de hitte en in gesloten

buizen op zink werkt; zijne for-

mule is C* H8 Zn.

Zincoplwron, de zinkhonder, de si-

derophoor van Pohl.

Zincum, het zinkmetaal ; flores zinci,

zinkbloemen. zinkoxyde; adj.zin-

ceus. zincicus.

Zirconium, een metaal in de zir-

konaarde.
Zoagria, het redden en het behoud
van het leven, eene daarvoor ge-

gevene belooning.

Zoantharia, een klasse van zoophy-

ten.

Zoantkropia, een melancholische

waanzin met het standvastig

denkbeeld,
_
dat men in een dier

veranderd is.

Zodiacus circulus, de dierenriem.

Zoe, het leven, het levensverroogen,

de levenskracht; adj.zoicus, dier-

lijk, animaal.

Zoiatrea, zoiatria, zoiati'ica, de dier-

heelkunde, veeartsenijkunde, me-
dieina veterinaria; zoiatros, een

veeartsenijkundige; adj .zoiatricus.

Zoismus, de' dierlijke levensverrich-

tingen.
Zomiainum, even als het osmazomc
een reuk'en smaak bezittend be-

standdeel van het vleesch; bet

gaat in het vleeschnat over.

Zomodmon — osmozoraa.

Zona, de gordel, de gordelvlecbt.zos-

' -V

'4-

ter; de hemelstreek, aardgordel;

zona pellucida, v. Baer,deheldere
kring tusschen den dojer en den
discus proligerus; diniinut. zonula
Zinni, een vlies van den oogap-
pel; adj. zonarius, zonatus, ge-
gordeld, van een gordel voorzien.

Zoobiotismus, het leven van de die-

ren, v. Buquoy; adj. zoobioticus,

een dierenleven leidend.

Zoocambium, plasma zoocambieum.
het dierlijk ievenssap, uithetwelk
de bloedlichaampjes zich vormen
en waarin zij zich bewegen.

Zoocarpon, een dierlijk leven de zaad-
korrcl, welke zich uit eene plant
als iufusiediertje oniwikkelt en
daarna weder daarin overgaat,

Bory de St. Vincent.
Zoochemia, de scheikunde der dier-

lijke lichainen; adj. zoochemicus.
Zoockirurgia, de heclkunde der die-

__
ren; adj. zoochirurgicus.

Zoodynamia, het dierlijk 1evensver-

^
mogen, de dierlijke levenskracht.

Zoogenia, de diervorming.
Zoogenium, volgons Gimbernat eene
massa welke 'met de menschehuid
overeen schijnt te komen, die
hij in Italie op rotsen en in het
water te Baden vond,en welke eene
empyrenmatisehe stof en dierlijke

gelei leverde; de stikstof, Kra'us;
eene uit het beddekussen van Irj-

ders aan typhus door middel van
eene ijzereh plaat uitgedrevene en
door middel van eene koude gla-
zen plaat opgevangen stof, welke,
zich als proteme vertoonende, nu
een roeer met albumine dan cens
nieer met fibrine zoude overeen-
komen, fi. Klencke.

Zoogenesis, zoogonia, het ter wereld
brengen van levende jongen; adj.
zoogenetieus, zoogonus, levende
jongen ter wereld brengend.

Zoogonologia, de natuurlijke gesehie-
denis van de dieren; adj. zoolo-
gicus, zoologus.

Zoolo'gista, een zooloog, een onder-

zoeker van dieren, een dierkun-
dige.

Zoomag-netismus, het dierlijke of
animale magnetismus; adj. zoo-
magneticus.

Zoomephitis, een bederf der lucht
ten gevolge van de ontbinding
van dierlijke lichamen.

Zoomorpldsmus, de diervorming

;

zoomorphus. diervormig, een dier-

lijken vorm bezittende.

Zoomycos, zoomyca, het dierlijke

slijm.

Zoon, het dier, eenig levend wezen.
Zoonomia, de leer aangaande de
wetten van het dierlijk leven,

Darwin; adj. zoonomicus.
Zoonosemata, ziekten met dierlijken

haard, zoo als myoses en neuro-
ses, 0. H. Schultz.

Zoonosoloc/ia, de leer van de natuur
der ziekten van de dieren; adj.

zoonosologicus, —nosologus.
Zoonosos, —nnsos, eene ziekte van

een dier.

Zoopatliologia, de leer der ziekten
van de dieren, in zoo ver als deze
kunnen waargenomen worclen;
adj. zoopathologies.

Zoopelycometrum,—pelyometrum, een
werktuig tot het meten van den
omvang van het bekken bij dieren.

Zoophaenomenologia, de leer van de
verschijnselen' des dierlijken le-

vens.

Zoqphagus, dierenetend, tegenstel-
ling van phytophagus, planten-
etend.

Zoopharmacologia, de leer der ge-
neesmiddelen voor de dieren; adj.
zoopharmacologieus, — cologus.

Zoophilus, een vriend van dieren.
Zoophylacium, een dierhouder, eene
bewaarplaats voor levende, doode,
of opgezette dieren.

Zoophysiologia, de physiologie der
dieren; adj. zoophysiologicus,—logus.

Zoophylohgia, de leer aangaande de
zoophyten.
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Zoophyton, —turn, een dierplant.

Zoophytae, dierplanten, een oude
naam voor sponzen, koralen, enz.

Zooproteinema,
_ een dierlijke pro-

tei'neverbinding.
Zooscoria, de dierlijke slak, hetgeen

brj de organische levensverrieh-
tingen ontbonden, als het ware
afgewrevcn wordt, Ritter; adj.

zooseoriodes, dierslakkenaektig.
Zoosis,het weder levend niaken, vivi-

ficatio, de rekking of het behoud
van het leven; adj. zooticus, ook=
zootinicus, blauwzuur bevattend.

Zoosperma, het dierlijk zaad; zoo-
spertnium, een zaaddiertje.

Zodf.es, de dierlijke natuur.
Zootlieca, een kabinet van dieren.

een dierehok.
Zootherapia, de heelkunde der dieren.
Zootocos, levende jongen ter wereld

brengend; subst. zootocia, het
baren van levende jongen.

Zoot'dme, zoototomia, het ontleden
van dieren.

Zopyron, de brandstoffen ; de blaas-
balk, alles wat het vuur onder-
houdt.

Zoster, zostron, de gordel, de gor-
delvlecht.

Zosterites, een geslacbt van ibssielo

zoetwaterplanten uit het onder-
groenzand.

Zygoma, het wang- of jukbeen; adj.

zygoinatieus,

Zygomatocolpos, zygornocolpos, de
jukbeensholte, sinus jugalis,

Meyer.
Zyyomaturus, een groot marsupiaal

fossiel zoogdier uit de bovenste
tertiaire lagen van Australie.

Zyma, zyme, zymorna, de gistings-
stof, het ferment, het zuurdeeg:
adj. zymicus, zymoticus, de gis-
ting betreffende, door gisting te

weeg gebracht, Ploucquet.
Zymologia, de leer aangaande de

gisting; adj. zyrnologicus.

Zymosiometrum, de gistingsmeter,
een werktuig om den graad der
gisting te bepalen.

Zymosis, de gisting. Men verstaat
hieronder eene omzetting van ze-

kere organische zelfstandigheid,

welke slechts door de tusschen-
komst van eene tweede zelfstan-

digheid plaats heeft, en welkcr
eigenaardigheid daarin bestaat,

dat, voor zoo ver wij weten, deze

tweede zelfstandigheid op geener-
lei wijze door hare scheikundige
verwantschapskrachten daarbij

werkzaain is, dewijl tussehen de
eerste en tweede zelfstandigheid
volstrekt geene uitwisseling van
stoffen plaats heeft. Daarbij moet
men altijd onderscheidmaken tus-

sehen het gistingsmateriaal, de
gistingverwekkende stof, en het
produkt der gisting. Door den
invloed van de gistingverwek-
kende stof komt in het gistings-

materiaal eene andere rangschik-
king cler atomen tot stand, waar-
bij zij of alien vereenigd blijven,

zoo dat slechts de betrekkelijke
ligging yeranderd schijnt te zijn,

of wel, zij zich in onderscheidene
andere verbmdingen splitsen,b.v.

suiker in wijngeest en koolzunr.

Eene gewichtige eigenaardigheid

bij het gistingsproces is het al-

gemeene verschijnsel_ dat eene
zeer kleine hoeveelheid ferment
in staat is om eene grootemassa
van gistingsmateriaal om te zet-

ten.

Zymotechua, de leer aangaande de
bevordering van de gisting; de
brouwkunst, de wijn- en brande-
wijnbereidingskunst; adj. zymo-
technicus.

Zymothei'ma, baden uit warme gis-

tende of gegiste zelfstandigheden,

warme gistbaden, warme baden
van spoeling van. brandewijn.


